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บทสรุปผูบริหาร
ประเทศไทยยังขาดแคลนงานวิจัยเชิงลึกที่ประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา
(household panel data) อาทิเชน การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system)
ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหารสินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท
การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและ
ขอจํากัดดานการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก และปญหาสังคมผู
สูงวัย (aging society) เปนตน จากปญหาดังกลาว ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทยจึงไดรับความรวมมือดานวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend ณ
มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
และเศรษฐศาสตรทฤษฎี ที่ศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลากวา 19 ป ทั้งนี้ Professor Robert M.
Townsend และทีมงานไดพัฒนาฐานขอมูล Townsend Thai Data ขึ้นมาในป 1997 และยัง
ดํ า เนิ น การอยู จ นถึ งป จ จุ บั น ซึ่ งได ก ลายเป น ตน แบบให กับ องค กรในประเทศตา งๆ นํา ไปพั ฒ นา
ฐานขอมูลในลักษณะเดียวกัน
งานวิ จั ยชิ้ น นี้จึ งสนั บ สนุ น การพัฒ นาฐานขอมูล ระดับ ครัว เรือนแบบตัว อยางซ้ํารายเดือน
(monthly micro data) ใหมีขอมูลที่ตอเนื่องและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และตอยอด
ไปสูโ ครงการวิจัยภายใตการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data รวมทั้งยังสนับสนุนใหเกิด
การประยุกตใชฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ํา (panel data) ซึ่ง ณ ปจจุบัน ประกอบไปดวย 5 โครงการ
ไดแก
1. โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม
2. โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
3. โครงการการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพที่มีความไม
สมบูรณของตลาดการเงิน
4. โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย
5. โครงการการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําจากขอมูลภาวะการทํางานของประชากร
นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้จะนําเสนอบทความที่เกี่ยวของกับขอมูล Townsend Thai Data
จํานวน 6 บทความ ไดแก
1. "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of
Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.)
2. "Risk and Return in Village Economies." Krislert Samphantharak and Robert M.
Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013.
3. บทความเรื่ อง “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ
กิเลนทอง, issue 14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles
4. บทความเรื่อง “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย,
issue 1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles
ii

5. บทความเรื่อง “ข อจํ า กัดดา นการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัว เรือน
ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles
6. บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันที่สมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”,
นราพงศ ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles
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บทคัดยอ
ชุ ดโครงการพั ฒ นาองค ความรูเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรือนไทยไดใหการสนับ สนุ น
Townsend Thai Data ใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา (panel data)
อยางตอเนื่อง อันจะชวยพัฒนางานวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
โดยในระยะแรกของโครงการฯ ไดมีโครงการยอยที่พัฒนาขอมูลและประยุกตใชขอมูล ทั้งหมด 5
โครงการ ไดแก โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม, โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม, โครงการการศึกษา
การคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพที่มีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน,
โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย และโครงการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยาง
ซ้ําจากขอมูลภาวะการทํางานของประชากร
ทั้งนี้ ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย มีความมุงหวังที่จะ
สร างเครื อข า ยนั กวิ จั ย ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญในประเด็น ที่ เกี่ย วข องกับ การพัฒ นาประเทศ ทั้ งยั งจะ
เชื่อมโยงกับเครือขายนักวิจัยในตางประเทศที่นําขอมูลชุดนี้ไปใชอยางแพรหลายมากอนหนานี้แลว ซึ่ง
จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู ระหวางนักวิจัยทั้งสองกลุม อันจะนําไปสูการสรางองคความรู
ใหมๆ ในดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยที่มากขึ้น และทายที่สุดจะชวยใหเราสามารถ
ออกแบบนโยบายโดยอาศัยงานวิจัยเชิงลึกที่มีคุณภาพ จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประเทศได

iv

Abstract
Thai panel data for economic and social research project supports the
Townsend Thai data to ensure the continuity of the longest household panel
database in Thailand, which can potentially generate a large amount of research that
will enhance our knowledge and understanding about rural Thai economy. The first
phase of project consists of 5 separate but related projects, including “Household
Panel Data for Socio-Economic Research”, “Household Financial Account Data for
Socio-Economic Research”, “Occupational Choice, Financial Frictions, and Trade
across Thai Villages Research”, “Poverty Dynamics in Rural Thailand Research” and
“Constructing a Panel Data from the Labor Force Survey of Thailand Research”.
This project aims to encourage and motivate Thai researchers to study
economic and social issues using this long household panel data. In addition, it will
build a network of Thai and foreign researchers, who use the Thai Townsend data
extensively. These activities should help broaden our knowledge about economic
and social issues of Thai households. Finally, the project will enable the
policymakers to design effective policies based on high-quality empirical research
generated from this dataset.
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บทที่1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ที่ ผ า นมาประเทศไทยประสบปญ หาขาดแคลนงานวิจั ย เชิง ลึก ที่ป ระยุก ตใ ชข อมู ล ระดั บ
ครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา (household panel data) ในประเด็นตางๆ อาทิ การออกแบบระบบ
การเงิน (design of financial system) ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหาร
สินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household
indebtedness tracking) อุปสรรคและขอจํากัดดานการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือน
และธุรกิจขนาดเล็ก และปญหาสังคมผูสูงวัย (aging society) ซึ่งลวนแลวแตเปนประเด็นที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
จากปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทําชุดโครงการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยเพื่อสรางองคความรูในประเด็นดังกลาว โดยชุดโครงการฯ ไดรับ
ความรวมมือดานวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian
Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตรทฤษฎี ที่ศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลากวา 19
ป ทั้งนี้ Professor Robert M. Townsend และทีมงานไดพัฒนาฐานขอมูล Townsend Thai Data
ขึ้นมาในป 1997 และยังดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดกลายเปนตนแบบใหกับองคกรในประเทศ
ตางๆ นําไปพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะเดียวกัน เชน ธนาคารกลางของประเทศเม็กซิโก ธนาคาร
กลางของประเทศชิลี และธนาคารกลางของประเทศสเปน เปนตน
นอกจากนี้ ชุดโครงการฯ ยังมีความมุงหวังที่จะสรางเครือขายนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ และสามารถประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะเชื่อมโยงกับเครือขายนักวิจัยในตางประเทศที่นําขอมูลชุดนี้ไปใช
อยางแพรหลายมากอนหนานี้แลว ซึ่งจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู ระหวางนักวิจัยทั้งสองกลุม
อันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหมๆ ในดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยที่มากขึ้น และ
ท า ยที่ สุ ด จะช ว ยให เ ราสามารถออกแบบนโยบายโดยอาศั ย งานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ จนเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอประเทศได
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
2. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิต
งานวิจัยเชิงลึกโดยการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data
3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro data) ใหมี
ขอมูลที่ตอเนื่องและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
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2

1.3 กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
1.3.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรว มกับนักวิจัย สกว – ธปท เพื่อใหขอเสนอ
โครงการตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ
2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ป ระเมินโครงการวิจัย เพื่อ
เสนอขอรับทุนในปงบประมาณ 2559
3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการที่นักวิจัยปรับแกกอนสงให สกว.ขึ้นสัญญาโครงการ
4. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและคณะทํางานชุดโครงการ
1.3.2 กิจกรรมติดตามโครงการฯ
กิจกรรมหลัก
1. ติดตามการดําเนินงานในเดือนที่ 3 หลังรับทุน
กิจกรรมรอง
•
จัดการประชุมกับนักวิจัยเพื่อรับทราบแผนการดําเนินงานรวมถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นและหนทางแกไข
2. ติดตามการดําเนินงานในเดือนที่ 6 หลังรับทุน
กิจกรรมรอง
•
จัดการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือนที่ 1 ระหวางนักวิจัยและ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย ปญหาที่เกิดขึ้น
และการแกไข
•
ตรวจสอบรายงานความกาวหนา 6 เดือนที่ 1 ของโครงการวิจัยที่รับทุน และ
จัดสงใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลความกาวหนา
•
สรุปผลการดําเนินงานใหกับ สกว.
3. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตามความเหมาะสม
4. จัดประชุมแกไขปญหาและอุปสรรครวมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิและ สกว. ใน
กรณีประสบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1.3.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตอยอดหรือขยายผลผลงานวิจัย
1. จัดการประชุมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนรวม เพื่อระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาตอยอดหรือขยายผลงานที่ไดรับทุน
2. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินเสร็จสมบูรณตอผูใช
ประโยชนและผูสนใจ
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1.4 แผนการพั ฒนาโครงการ/ การติดตามโครงการ/ การประเมิน ผลงานวิจัย ประมาณ 6
โครงการ
ชุดโครงการนี้จะพัฒนา ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยยอย ประมาณ 6 โครงการ โดยมี
ประเด็นหลักในการศึกษาดังตอไปนี้
1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real and
financial assets, saving for older age in theory and in practice. Regional
comparison: northeast vs central or rich vs poor. Related are case studies of
the lives of Thai households, including debt management and other issues.
Including studies of aging population.
2. The role of the village, or community, as an informal network of support and
assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not
credit. Viewing the village or community as a financial market and the theory
of portfolio diversification.
3. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai
households and business in their financial strategies. The interaction among
government and private sector banks in the location of branches and
services.
4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash
management, insurance against long term disability, investment and long
term capital flows.
5. Local, regional and national development, the role of within country trade
and capital flows and quantification of welfare impact. The role of financial
deepening.
6. Aging society: effects of population structure on family institution and
community in rural Thailand.
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับในแตละชวงเวลา
ตารางที่ 1.1: กิจกรรมในแตละชวงเวลา
เวลา
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ (output)
6 เดือนที่ 1
1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับ ไดขอเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค
นักวิจัย สกว - ธปท เพื่อใหขอเสนอโครงการ
ตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ
2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอเสนอโครงการที่ผานการคัดกรองแลว
ทําหนาที่ประเมินโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับ
ทุนในปงบประมาณ 2559
3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการที่นักวิจัย
ไดขอเสนอโครงการที่ปรับแกแลว
ปรับแกกอนสงให สกว. ขึ้นสัญญาโครงการ

4

6 เดือนที่ 2

4. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการ
วิจัยและคณะทํางานชุดโครงการ
5. จัดการประชุมนําเสนอรายงาน
ความกาวหนา 6 เดือนที่ 1 ระหวางนักวิจัย
และผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของโครงการวิจัย ปญหาที่เกิดขึ้น
และการแกไข
6. ตรวจสอบรายงานความกาวหนา 6 เดือนที่
1 ของโครงการวิจัยที่รับทุน และจัดสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลความกาวหนา และ
สรุปผลการดําเนินงานใหกับ สกว.
1. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตาม
ความเหมาะสม
2. ตรวจสอบและสรุปผล
3. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัย
และพัฒนาที่ดําเนินเสร็จสมบูรณตอผูใช
ประโยชนและผูสนใจ

ไดรูปแบบและแนวทางในการดําเนินงาน
รับทราบความกาวหนาของงานวิจัยแตละ
โครงการ

ไดรายงานความกาวหนา

รับทราบความกาวหนาของงานวิจัยแตละ
โครงการ
ไดองคความรูที่จะนําไปสูการออกแบบ
นโยบายดานเศรษฐศาสตรและสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ

1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นที่เปนรูปธรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ
1. ในระหวางการดําเนินการวิจัย โครงการจะนําเสนอความกาวหนาของโครงการในรูปแบบ
รายงานการวิจัย รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานการสังเคราะหขอมูล และ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการกําหนดนโยบายหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและความ
พรอมของขอมูลอยางนอยปละ 6 ชิ้น
2. ภายในระยะเวลา 3 ป (ระยะเวลาของ MOU) โครงการจะสามารถผลิตงานวิจัยเชิงลึกจาก
ฐานขอมูล Townsend Thai Data ที่สามารถนําไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติไดอยาง
นอย 1 เรื่องตอ 1 โครงการ
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1.7 แผนการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2: แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับนักวิจัย สกว - ธปท
เพื่อใหขอเสนอโครงการตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ
2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมิน
โครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนในปงบประมาณ 2559
3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการที่นักวิจัยปรับแกกอนสงให สกว.ขึ้น
สัญญาโครงการ
4. ติดตามการดําเนินงานในเดือนที่ 3 หลังรับทุน
5. จัดการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือนที่ 1 ระหวาง
นักวิจัยและผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย ปญหาที่เกิดขึ้นและการแกไข
6. ติดตามการดําเนินงานในเดือนที่ 6 หลังรับทุน
7. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตามความเหมาะสม
8. จัดประชุมแกไขปญหาและอุปสรรครวมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ
และ สกว. ในกรณีประสบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
9. จัดการประชุมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนรวม เพื่อ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาตอยอดหรือขยายผลงานที่ไดรับทุน
10. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินเสร็จ
สมบูรณตอผูใชประโยชนและผูสนใจ

1
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เดือนที่
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1.8 กระบวนการผลักดันผลงานออกสูการใชประโยชน
1. การประชุมเชิงวิชาการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขาและหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมเชิงวิชาการ
2. การพิมพเผยแพรผลงาน
โครงการจะเผยแพรผลการวิจัยผานเว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการเปนหลัก
3. การเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เชน Econometrica, Journal of
Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Journal of Development
Economics เปนตน
4. กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชนอื่นๆ เชน ดานนโยบาย ดานการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
ในระยะยาว องค ค วามรู ที่ไ ด จ ากงานวิ จั ย จะถู ก นํ า มาสั ง เคราะห เ พื่ อออกแบบนโยบาย
เกี่ย วกับ ระบบการเงิ นและการคลัง นโยบายเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา นโยบายที่
เกี่ยวของกับสังคมผูสูงอายุ รวมถึงชวยในการวางแผนพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ ซึ่งคาดวาองคกรที่
มีบทบาทตอการกําหนดนโยบายของประเทศ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน จะ
สามารถใชประโยชนจากผลการวิจัยนี้ได
ทั้งนี้ ชุดโครงการฯ จะจัด สัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินเสร็จ
สมบูรณระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพื่อระดมความคิดเพื่อพัฒนาตอยอด
หรือขยายผลจากองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาสังเคราะหเพื่อออกแบบนโยบายดานเศรษฐศาสตร
และสังคมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชนใหเปนระบบมากขึ้น

บทที่ 2
การปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ
2.1 การสรางและสนับสนุนโครงการวิจัย
ภารกิจหลักของชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” คือ
การสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่ใชฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําในประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับ
ขอมูล Townsend Thai Data เปนพิเศษ ซึ่งเปนขอมูลครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําที่สําคัญของประเทศ
ไทย อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการรวบรวมและสรางขอมูลตัวอยางซ้ําอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดองคความรู
เกี่ยวกับครัวเรือนไทยที่ถูกตอง ลึกซึ้ง และมีประโยชน กิจกรรมหลักของชุดโครงการคือ การสนับสนุน
การเก็บขอมูล Townsend Thai Data เชิญชวนและสนับสนุนใหนักวิจัยไทยทําวิจัยโดยใชขอมูล
Townsend Thai Data ผานโครงการยอยในชุดโครงการ อีกทั้งยังเชิญชวนใหนักวิจัยทั่วไปนําเอา
ขอมูล Townsend Thai Data ไปใชวิจัยโดยไมจําเปนตองขอทุนผานชุดโครงการฯ อีกดวย
ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ชุดโครงการฯ ไดสนับสนุนโครงการยอยทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 2.1: โครงการตางๆ ภายใตชุดโครงการฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (หัวหนาโครงการ)

ระยะเวลา

1. โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะที่หนึ่ง
หัวหนาโครงการ: ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง
2. โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม
หัวหนาโครงการ: ดร.นราพงศ ศรีวิศาล
3. โครงการการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใช
แบบจําลองการเลือกอาชีพที่มีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน
หัวหนาโครงการ: ดร.อาชว ปวีณวัฒน
4. โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะทีส่ อง
หัวหนาโครงการ: คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร
5. โครงการการเปลีย่ นแปลงของความยากจนในชนบทไทย
หัวหนาโครงการ: ดร.อนันต ภาวสุทธิไพศิฐ

1 ป
(1 ส.ค. 58 –
31 ก.ค. 59)
1 ป
(1 พ.ย. 58 –
31 ต.ค. 59)
1 ป
(4 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 59)
1 ป
(1 ส.ค. 59 –
31 ก.ค. 60)
1 ป
(15 ส.ค. 59 –
15 ส.ค. 60)
1 ป
(3 ต.ค. 59 –
2 ต.ค. 60)

6. โครงการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําจากขอมูลภาวะการ
ทํางานของประชากร
หัวหนาโครงการ: ดร.ภัทรพรรณ อดทน
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งบประมาณ
สถานะ
(บาท)
11.5 ลานบาท เสร็จสิ้นและ
(รวมทุนกับ
ปดโครงการ
ธปท.)
เรียบรอย
1.5 ลานบาท ขอขยายเวลา
ไปถึง 31 ธ.ค.
59
231,000 บาท
ระหวาง
ดําเนินงาน
11.5 ลานบาท
(รวมทุนกับ
ธปท.)
556,600 บาท

ระหวาง
ดําเนินงาน

709,200 บาท

ระหวาง
ดําเนินงาน

ระหวาง
ดําเนินงาน
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2.1.1 โครงการวิ จั ย ฐานข อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า เพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐศาสตรและสังคม ระยะที่หนึ่ง (Household Panel Data for Socio-Economic
Research)
โครงการนี้จั ดทํ าขึ้ นเพื่อสนับ สนุนการเก็บ และบริห ารขอมูลระดับครัว เรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําใน Townsend Thai Data โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ําราย
เดือน (monthly micro data) ซึ่งถือไดวา เปนขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําที่
สามารถนํามาวิจัยในประเด็นตางๆ ไดมากมาย ไมวาจะเปน การออกแบบระบบการเงิน
(design of financial system) ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหาร
สินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท
(household indebtedness tracking) อุปสรรคและขอจํากัดดานการเงิน (financial
constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปญหาสังคมผูสูงวัย (aging society) เปน
ตน โครงการนี้เปนการรวมสนับสนุนระหวาง สกว. (6.5 ลานบาทตอป) และ ธปท. (5 ลาน
บาทตอป)
การสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือนจัดทําขึ้นใน 4 จังหวัด จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย โดยเลือก 1 อําเภอที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูล SES ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่มีการสุมจัดทําการสํารวจอยางตอเนื่อง
มาทุกป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล SES และขอมูล Townsend Thai
Data ได และหลังจากนั้นจึงไดคัดเลือก 1 ตําบลๆ ละ 4 หมูบาน โดยพิจารณาจากปจจัย
ทางดานสภาพแวดลอมระหวางหมูบานตางๆ ใหมีความใกลเคียงกันเพื่อจะดูผลจากปจจัย
สถาบัน โดยรวม การสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro
data) ประกอบดวย 16 หมูบาน โดยมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายในแตละหมูบานไมเกิน 45
ครัวเรือน (อาจมีบางหมูบานมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือนเนื่องจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดใน
หมูบานขณะนั้นมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือน) โดยในปแรกมีครัวเรือนกลุมตัวอยางทั้งหมด
682 ครัวเรือน และในปจจุบัน (19 ปผานไป) มีครัวเรือนกลุมตัวอยางเหลืออยูทั้งหมด 670
ครั วเรือน ในรอบป ที่ผ านมา ทีมงานเก็บขอมูลสามารถสัมภาษณกลุมตัว อยางไดครบทุก
ครัวเรือนทุกเดือน ดังแสดงผลในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2: จํานวนครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือนที่ถูกสัมภาษณในรอบ 12 เดือน
เดือน
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559

ฉะเชิงเทรา

ลพบุรี

บุรีรัมย

ศรีสะเกษ

รวม

เปาหมาย

161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177

171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171

161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670

638
638
638
638
638
638
638
638
638
638
638
638

จํานวนครัวเรือนที่
หายไปจากกลุมตัวอยาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จํานวนครัวเรือน
ทดแทน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดเสร็จสิ้นการดําเนินการและปดโครงการเปนที่เรียบรอยแลว
และไดดําเนินการโครงการตอเนื่องในระยะที่สอง นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559
2.1.2 โครงการฐานข อ มู ล บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเพื่ อ การวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Household Financial Account Data for Socio-Economic Research)
โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักในการนําขอมูล Townsend Thai Monthly Micro
Data ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า รายเดื อ นที่ ล ะเอี ย ดและซั บ ซ อ นมา
ประมวลและจั ด ทํ า เป น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
(Balance Sheet) บัญชีรายรับรายจาย (Income Statement) และบัญชีการเคลื่อนไหวเงิน
สด (Statement of Cash Flows) ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูล Townsend Thai Monthly
Micro Data มีความซับซอนอยางมากทําใหยุงยากตอการใชงาน ไมวาจะเปนการคํานวณ
รายได คาใชจาย หรือการลงทุนของครัวเรือน ดังนั้นจึงจําเปนตองประยุกตใชหลักการบัญชี
การเงิน (financial accounting) เพื่อแปลงขอมูลจากการสํารวจครัวเรือนใหอยูในรูปที่ใช
งานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตแรก เพราะฉะนั้น ในการจัดทําขอบัญชีครัวเรือนจําเปนตองมี
การตั้ ง ข อ สมมุ ติ ใ นบางประเด็ น และต อ งมี ก ารตรวจเช็ ค ความเชื่ อมโยงของข อ มู ล อย า ง
ระมัดระวัง เพื่อใหสามารถกําหนดเปนหลักเกณฑมาตรฐานในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ
การนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหและวิจัยตอไปได โดยผลผลิตของโครงการจะรวมถึง
เอกสารคําชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับสมมุติที่ใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือนดังกลาว
โครงการนี้ไดเผยแพรขอมูลบัญชีครัวเรือนขั้นตนที่จัดทําขึ้นแตตองมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมจากเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 160 เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผานมา และเมื่อแลวเสร็จ
สมบูรณ โครงการฯ จะเผยแพรขอมูลบัญชีครัวเรือนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมผานเว็บไซตของชุด
โครงการฯ อีกครั้งเพื่อใหนักวิจัยทั้งในและตางประเทศไดเขาถึงและนําไปศึกษาวิจัยตอไป
นอกจากนี้ โครงการนี้ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรผู ช ว ยวิ จั ย ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในข อ มู ล
Townsend Thai Monthly Micro Data และสามารถชวยตอบขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูล
ดั ง กล า วของนั ก วิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการพั ฒ นาองค ค วามรู ด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือนไทย
ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดขอขยายเวลาดําเนินการออกไปอีกสองเดือน และคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในป 2559 นี้
2.1.3 โครงการวิจัยการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือก
อาชีพที่มีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน (Occupational Choice, Financial
Frictions, and Trade across Thai Villages)
โครงการนี้ ผูวิจัยจะสรางแบบจําลองระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปด ซึ่งประกอบ
ไปดวยตัวแทนจํานวนมากที่มีลักษณะแตกตางกันและตัวแทนแตละรายจะตัดสินใจในการ
เลือกอาชีพอยางเหมาะสม โดยระบบเศรษฐกิจดังกลาวมีภาคการผลิตจํานวน 2 ภาค และมี
ความไมสมบูรณของตลาดการเงิน เพื่ออธิบายการลูออกของสัดสวนของราคาปจจัยการผลิต
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ที่พบใน Townsend Thai Data และจะทําศึกษาผลกระทบของตลาดการคาและตลาด
การเงินตอระบบเศรษฐกิจในระดับหมูบานผานแบบจําลองดังกลาว ซึ่งองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาขอมูลผาน Townsend Thai Data จะถูกนําไปใชวางแผนทั้งในเชิงยุทธศาสตร
และในเชิงนโยบายที่ เกี่ ยวของกับ ผลกระทบของตลาดการคาและตลาดการเงินตอระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมูบานในประเทศไทย โดยจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ธนาคารแห งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํา นัก งานพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แหงชาติ
ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดศึกษาผลกระทบของตลาดการคาและตลาดการเงินตอ
ระบบเศรษฐกิจในระดับหมูบานผานแบบจําลอง และคาดวาจะสามารถเขียนผลลัพธและ
รายงานฉบับสมบูรณแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
2.1.4 โครงการวิ จั ย ฐานข อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า เพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐศาสตรและสังคม ระยะที่สอง (Household Panel Data for Socio-Economic
Research)
โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการวิจัยฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะที่หนึ่ง (หัวขอ 2.1.1) โครงการนี้
เปนการรวมสนับสนุนระหวางสกว. (6.5 ลานบาทตอป) และ ธปท. (5 ลานบาทตอป)
โดยการสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro data)
ประกอบด ว ย 16 หมู บ า น โดยมี จํ านวนครั ว เรื อ นเป า หมายในแตล ะหมูบ า นไม เ กิน 45
ครัวเรือน (อาจมีบางหมูบานมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือนเนื่องจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดใน
หมูบานขณะนั้นมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือน) โดยมีครัวเรือนกลุมตัวอยางเปาหมาย 638
ครัวเรือน จากจํานวนที่เก็บขอมูลในระยะที่หนึ่งทั้งหมด 670 ครัวเรือน และหากเปนไปได
ทีมงานจะพยายามเก็บขอมูลสัมภาษณกลุมตัวอยางไดครบทั้ง 670 ครัวเรือนทุกเดือน ดัง
เชนเดียวกับโครงการระยะที่หนึ่ง
ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดเก็บขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือนอยางตอเนื่อง
และกําลังจะครบปที่ 20 ในเดือนสิงหาคมป 2560
2.1.5 โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย (Poverty Dynamics in
Rural Thailand)
โครงการนี้ ผูวิจัยจะศึกษาขอเท็จจริงและสถานการณของความยากจนรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทในชวงเวลาของการสํารวจจากขอมูล Townsend
Thai ซึ่งเปนขอมูลแบบตัวอยางซ้ํารายเดือนที่ติดตามครัวเรือนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี
บุรีรัมยและศรีสะเกษ โดยหากใชเสนแบงความยากจนของ สศช. กับขอมูลนี้เราจะพบวา
สัดสว นคนจนในชวงตนของการสํารวจมีคาประมาณ 60% หรือมากกวาในแตละจังหวัด
(ยกเวนที่ฉะเชิงเทราซึ่งมีคาประมาณ 50%) แตสัดสวนคนจนมีแนวโนมที่ลดลงใน 3 จังหวัด
ยกเว น ที่ ศ รี ส ะเกษซึ่ งไม ได เ กิ ด ขึ้ น อย า งชัด เจนนั ก เมื่ อคํ า นวณสั ดส ว นของเวลาที่แ ต ล ะ
ครั ว เรื อ นตกอยู ภ ายใต ค วามยากจนเราจะพบวา คา เฉลี่ย แบบมั ธ ยฐานอยูที่ 0.55 หรื อ
ครัวเรือนสวนใหญของการสํารวจไดใชเวลามากกวาครึ่งหนึ่งในชวงเวลาของการสํารวจอยู
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ภายใตความยากจน ดังนั้น จะมีครัวเรือนสวนหนึ่งที่หลุดออกจากความยากจนไดและไมกลับ
เขามาอีกหรือกลับเขามาเปนครั้งคราว ในขณะที่อีกสวนหนึ่งยังตกอยูภายใตความยากจน
หรือกลับเขามาสูความยากจนในความถี่ที่สูงกวา โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่ อหาสาเหตุ ของการตกหรื อกลับ เขา ไปสู ความยากจนของครั ว เรื อนในชนบท รวมทั้ ง
วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมที่สามารถออกจากความยากจนไดและกลุมที่ยังตกอยู
ภายใตความยากจน
ณ ปจจุบัน โครงการกําลังศึกษาการวัดความยากจนในขอมูล Townsend Thai
และ SES โดยวิธีตาง ๆ ที่มีอยูและดูการเปลี่ยนแปลงของความยากจนที่เกิดขึ้นในขอมูล
Townsend Thai และคาดวาจะสามารถนําเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการได
ภายในเดือนมกราคม 2560
2.1.6 โครงการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล แบบตั ว อย า งซ้ํ า จากข อ มู ล ภาวการณ ทํ า งานของ
ประชากร (Constructing A Panel Data from the Labor Force Survey of
Thailand)
โครงการนี้จะนําขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force
Survey: LFS) นับตั้งแตป 2545 – 2556 มาสรางขอมูลตัวอยางซ้ํา (panel data) ดาน
แรงงานของประชากรไทยจากขอมูลสวน Out Rotation Group (ORG) และจะเผยแพร
ขอมูลที่สรางขึ้นในเวปไซตเพื่อใหนักวิจัยไทยไดใชอยางทั่วถึง แตหากไมไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติใหเผยแพรขอมูลที่สรางขึ้น นักวิจัยจะเผยแพร STATA code และ
คูมือการสรางขอมูลตัวอยางซ้ําในเวปไซตเพื่อชวยใหนักวิจัยที่มีขอมูลการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรสามารถสรางขอมูลไดอยางสะดวก
ณ ปจจุบันโครงการกําลังศึกษาระเบียบวิธีการสุมตัวอยางแบบ Rotation Group
ของโครงการสํารวจภาวะแรงงานของประชากรที่ดําเนินงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อ
นํามาทดลองใชกับขอมูลตัวอยางขนาดเล็ก และคาดวาจะสามารถประชุมนําเสนอระเบียบวิธี
เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และผูที่เกี่ยวของจากสํานักงานสถิติ ซึ่งอาจจะจัด
ประชุมภายในเดือน มกราคม 2560
2.2 การประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการ และสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยชนิด
บูรณาการ
2.2.1 การจัดสัมมนาวิชาการ ในวันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศ เพื่อแลกเปลี่ย นความรูร ะหวางนักวิจัย ที่เขารว ม
สัมมนา และเฟนหานักวิจัยที่มีความสามารถเขารวมชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย ซึ่งไดรับเกียรติจาก Professor Dr. Robert M. Townsend มา
ใหคําแนะนํา แกผูบรรยายและนักวิจัยที่เขารวมสัมมนา โดยมีหัวขอการบรรยาย ดังนี้
• “MORTALITY RISK AND HUMAN CAPITAL INVESTMENT: THE LEGACY
OF LANDMINES IN CAMBODIA” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู คณะ
เศรษฐศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12
•

•

“Did the Thai rice-pledging program improve the economic
performance and viability of rice farming?” โดย ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“The Impact of Universal Health Coverage on Households’
Precautionary Savings in Thailand” โดย ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2.2.2 การจั ดประชุมโครงการพัฒนาองค ความรูและนโยบายเศรษฐกิ จและสังคมของ
ครัวเรือนไทย ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อแนะนํา
และประชาสัมพันธชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย และ
การเผยแพรผลงานวิจัยที่ใชขอมูล Townsend Thai Data โดยมีหัวขอการบรรยายดังนี้
• ที่มาของ “โครงการรว มสนับสนุน วิ จัย ครัว เรื อนไทย” ระหวางสถาบันวิ จัย
เศรษฐกิ จ ป ว ย อึ๊งภากรณ และ สํานั กงานกองทุน สนับ สนุน การวิจัย และ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ดร.ปติ ดิษยทัต ผูอํานวยการสถาบันวิจั ย
เศรษฐกิ จ ป ว ย อึ๊ ง ภากรณ ศ.นพ.สุ ท ธิ พั น ธ จิ ต พิ ม ลมาศ ผู อํ า นวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตามลําดับ
• บรรยายพิเศษ เรื่อง “ที่มาและผลงานวิจัยที่ใชขอมูล Townsend Thai Data”
โดย Professor Dr. Robert M. Townsend The Elizabeth & James
Killian Professor of Economics at Massachusetts Institute of
Technology และคุณ สมบั ติ ศกุ น ตะเสฐีย ร ผูอํา นวยการโครงการวิจั ย
ครอบครัวไทย (Thai Family Research Project)
• แนะนํา “ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
และการเขาถึง Townsend Thai Data” โดย ผศ.ดร.วี ร ะชาติ กิ เ ลนทอง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

รูปภาพที่ 2.1: การจัดประชุมโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
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รูปภาพที่ 2.2: การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ที่มาและผลงานวิจยั ที่ใชขอมูล Townsend Thai Data”
โดย Professor Dr. Robert M. Townsend

รูปภาพที่ 2.3: บรรยายพิเศษ เรื่อง “ที่มาและผลงานวิจยั ที่ใชขอมูล Townsend Thai Data”
โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร

รูปภาพที่ 2.4: การแนะนํา “ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
และการเขาถึง Townsend Thai Data” โดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
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2.2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรู
และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 15
ธันวาคม 2558 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
• กําหนดแนวทางการดํ าเนิ นงานและบทบาทหน าที่ของคณะกรรมการกํากับทิ ศ
ทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
• กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend
Thai Data
• การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
โดยคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรูและ
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย มีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
1. กํากับทิศทางการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ชุดโครงการ “พัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบายจากงานวิจัยและการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชนดานนโยบายและอื่นๆ
3. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูล Townsend Thai Data
4. ใหแนวทางในการดําเนินงานชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนไทย” ในภาพรวม
2.3 การติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินโครงการ ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
ตามเกณฑและแนวทางที่ สกว. กําหนด
2.3.1 การประชุมลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อําเภอ
บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
เพื่ อ ติ ด ตามงานระหว า งนั ก วิ จั ย ในโครงการและผู ใ ห ทุ น จากสํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศ จากการ
ติ ด ตามโครงการฯ และการดํ า เนิ น งานของที ม งานโครงการวิ จั ย ครอบครั ว ไทย พบว า
ชาวบานยังใหความรวมมือในการใหขอมูลแกเจาหนาที่สัมภาษณอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พนักงานเขาไปสัมภาษณครัวเรือนมาเปนระยะเวลายาวนาน อีกทั้งพนักงานสัมภาษณยังเปน
คนในพื้นที่ที่มีความคุนเคยและเขาใจกับชาวบานเปนอยางดี จึงทําใหโครงการสามารถเก็บ
ขอมูลในระยะถัดไปไดอยางตอเนื่องและไมติดขัด
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รูปภาพที่ 2.5: การประชุมติดตามโครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา
เพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ณ หมู 13 ตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัย

รูปภาพที่ 2.6: การรายผลความกาวหนาของโครงการ จากคุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร
และทีมงานในโครงการวิจยั ครอบครัวไทย ณ ที่ตั้งสํานักงานตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

รูปภาพที่ 2.7: การลงพื้นที่เขาสัมภาษณครัวเรือน ณ ตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
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2.3.2 การจัด ทํ า รายงานความก า วหน า และรายงานการเงิ น ครั้ ง ที่ 1 ของโครงการ
ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
ดําเนินการสง สกว. ไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 และไดรับการอนุมัติเงินทุน
งวดที่ 2 จาก สกว. และ ธปท. ไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 หลังจากการประชุมติดตาม
โครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
2.3.3 การประชุ มการนําเสนอรายงานความกาวหนาและขอเสนอโครงการภายใตชุด
โครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกอบไปดวยการนําเสนอโครงการตางๆ
ดังนี้
• รายงานความก า วหน า โครงการ “ฐานข อ มู ล บั ญ ชี ครั ว เรื อ นเพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐกิจและสังคม” โดย ดร.นราพงศ ศรีวิศาล คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รายงานความก าวหน าโครงการ “การศึกษาการค าระดับ หมู บานในไทยโดยใช
แบบจําลองการเลือกอาชีพที่มีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” โดย ดร.อาชว
ปวีณวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ขอเสนอโครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจน” โดย ดร.อนันต ภาวสุทธิ
ไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ข อ เสนอโครงการ “การจั ดทํ า ฐานขอ มู ล แบบตั ว อย า งซ้ํ า จากขอ มู ล ภาวะการ
ทํางานของประชากร” โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการ
ประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ตอการดําเนินงานของโครงการในระยะเวลา 6 เดือนแรก เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขสําหรับการ
ดําเนิน งานของโครงการในระยะถัดไป และเพื่อรับ ฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอ
ขอเสนอโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาภายใตชุดโครงการฯ

รูปภาพที่ 2.8: การประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและขอเสนอโครงการ
ภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคารแหงประเทศไทย
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รูปภาพที่ 2.9: เครือยขายผูทรงคุณวุฒิ ภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ณ ธนาคารแหงประเทศไทย

2.3.4 การนําเสนอรายงานความกาวหนาของชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย ครั้งที่ 1 ตอคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ
พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ในวันที่ 3 มิถุนายน
2559 ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีหัวขอดังนี้
• การรายงานความกาวหนาของโครงการยอยในชุดโครงการฯ ซึ่งไดแก
1. โครงการ “ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม”
รับผิดชอบโดย ดร.นราพงศ ศรีวิศาล สนับสนุนโดย สกว. จากการรายงาน
ความกาวหนา ครั้งที่ 1 ตั้งแต พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 ไปเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธปท.
2. โครงการ “การศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือก
อาชีพที่มีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” รับผิดชอบโดย อาชว ปวีณวัฒน
สนับสนุนโดย สกว. จากการนําเสนอรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 ตั้งแต
มกราคม 2558 – เมษายน 2559 ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธปท.
3. โครงการ “ฐานข อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า เพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐศาสตรและสังคม” รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สนับสนุน
โดย สกว. และ ธปท.
• เรื่องเพื่ อพิ จ ารณาสําหรับ การยื่น ข อเสนอโครงการในปถัด ไปภายใต ชุด โครงการฯ ซึ่ ง
ไดแก
1. โครงการ “ฐานข อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า เพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐศาสตรและสังคม” (โครงการตอเนื่อง) ผูรับผิดชอบโครงการ คุณสมบัติ
ศกุนตะเสฐียร ผูอํานวยการโครงการวิจัยครอบครัวไทย ระยะเวลาดําเนินงาน
12 เดือน (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560)

18

2. โครงการ “การเปลี่ ย นแปลงของความยากจนในชนบทไทย” ผูรับ ผิด ชอบ
โ ค ร ง ก า ร ด ร . อ นั น ต ภ า ว สุ ท ธิ ไ พ ศิ ฐ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน งบประมาณทั้ง
โครงการ 556,600 บาท
3. โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําจากขอมูลภาวะการทํางานของ
ประชากร” ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัดสถาบันวิจัยเพื่อ
การประเมิ นและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย หอการคาไทย ระยะเวลา
ดําเนินงาน 12 เดือน งบประมาณทั้งโครงการ 709,200 บาท
• การนําเสนอแผนการดําเนินงานในระยะตอไปของชุดโครงการฯ
ทางชุดโครงการฯ ไดระบุชวงเวลาสําหรับนักวิจัยที่จะขอทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการฯ โดยมี กํ า หนดรอบของการส ง ข อ เสนอ
โครงการ ดังนี้
รอบที่ 1
เมษายน
>> จัดสงขอเสนอโครงการฯ ใหชุดประสานงาน
พฤษภาคม
>> นําเสนอ
มิถุนายน
>> ทําสัญญา
รอบที่ 2
พฤศจิกายน
>> จัดสงขอเสนอโครงการฯ ใหชุดประสานงาน
ธันวาคม
>> นําเสนอ
มกราคม
>> ทําสัญญา
และการกํ า หนดหั ว ข อ งานวิ จั ย ในชุ ด โครงการฯ โดยมี ป ระเด็ น หลั ก ในการศึ ก ษา
ดังตอไปนี้
1. การปรับตัวและการลงทุนในภาคเกษตรของครัวเรือนไทย
2. ผลิตภาพ (productivity) ของครัวเรือนในภาคเกษตร
3. ผลกระทบของกองทุนการเงินชุมชน
4. พฤติกรรมการออมและการกูยืมของครัวเรือนไทยในชนบท
5. ประเด็นดานสุขภาพ (health) ของครัวเรือนไทยในชนบท
6. พลวัตของโครงสรางครอบครัว (family structure) ในชนบท และผลกระทบที่
เกี่ยวของ
7. The role of the village, or community, as an informal network of
support and assistance.
8. The industrial organization of financial service providers and their
use by Thai households and business in their financial strategies.
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2.3.5 การจัดทํารางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในโครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม
ดําเนินการสง สกว. ไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จากการที่โครงการฯ ไดมีการ
ดําเนินการเก็บและบริหารจัดการขอมูล Townsend Thai Data ไปตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2558 จนถึ ง 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 12 เดื อน ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาตาม
โครงการฯ ดังนั้น ทางชุดโครงการฯ จึงไดรวบรวมและจัดทํารางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เพื่อนําสงตอ สกว. ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในป
ถัดไป
นอกจากการจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวแลวนั้น ชุดโครงการฯ ยังใหความรวมมือกับฝาย
ประชาสัมพันธ สกว. ในการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสูการใชประโยชน จากกิจกรรมตางๆ
ดังตอไปนี้
2.4 การเผยแพรผลงานวิจัยในชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทย”
•

PIER Discussion Paper

•

aBridge Article
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•

เว็บไซตสําหรับชุดโครงฯ http://riped.utcc.ac.th/panel/

•

หนังสือ http://riped.utcc.ac.th/projects

1

1

2.5 การเขารวมประชุมในกิจกรรมที่ สกว. จัดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ สกว. มอบหมาย
เปนครั้งคราว
2.5.1 การเขารวมประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนป 2558 ชุด “การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (SRI
9)” ในวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยมีกําหนดการดังนี้
• การรายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “การสังเคราะหงานวิจัยวาดวยการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความั่นคงทางการเงิน
ของประชากร” โดย ดร.จิระวัฒน ปนเปนมรัษฏ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
• การรายงานฉบั บ สมบู ร ณ โครงการ “ผลกระทบของป จ จั ย ประชากรต อ สถาบั น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น ช น บ ท ” โ ด ย ด ร . อ นั น ต ภ า ว สุ ท ธิ ไ พ ศิ ฐ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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•
•

การรายงานความกาวหนา โครงการ “ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย” โดย ผศ.
ดร.ภูเบศร สมุทรจักร มหาวิทยาลัยมหิดล
การรายงานความกาวหนา โครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนรอยปในประเทศ
ไทย” โดย ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล มหาวิทยามหิดล

2.5.2 การเขารวมการประชุมสัมมนาประจําป 2559 “มองโจทยสังคมไทยหลัง 2015”
จัดโดยฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันศุกรที่ 12
กุมภาพันธ 2559 ณ โรมแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา
การประชุมสัมมนาจัดขึ้น โดยวัตถุป ระสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
มุมมองใหมๆ และตั้งโจทยที่สอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป อันจะเปนประโยชนในการ
กําหนดทิศทางและประเด็นโจทยวิจัยของ สกว. รวมทั้งเพื่อเปนการพัฒนาผลงานวิจัยให
สามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ตอไป ซึ่งมีหัวขอในการเสวนา ดังนี้
• Disruptive technology กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม โดย ดร.ทิตนันท
มัลลิกะมาส กลุมงานยุทธศาสตรองคกร ธนาคารแหงประเทศไทย
• สังคมไทยในกํามือ generation Y สรางสรรคหรือปญหา โดย ดร.ภูเบศร สมุทรจักร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
• ภาคธุรกิจกับกิจการเพื่อสังคม โดยคุณวิเชียร พงศธร มูลนิธิยุวพัฒน
• โจยท ข องชนบทไทยหลั ง 2015 โดย ศ.ดร.อรรถจั ก ร สั ต ยานุ รั ก ย ภาควิ ช า
ประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.6 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามกรอบภารกิจรอง
2.6.1 การพั ฒนาฐานข อมูล และระบบฐานขอ มูลเพื่ อการวิจัยและพัฒ นาในสํา นั ก
ประสานงาน
ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ไดจัดทํา
ฐานขอมูลผานเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธฐานขอมูลภายใตชุดโครงการฯ ใหแก
นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจใชประโยชนจากขอมูล Townsend Thai Data โดยมีสถิติ
การขอใชขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 2.3: สถิติการขอใชขอมูลจาก FEDR: http://riped.utcc.ac.th/fedr
ขอมูล

ป

Townsend Thai Annual Data (Rural Survey)

1997-2014

Townsend Thai Annual Data (Urban Survey)

2005-2015

Townsend Thai Monthly Data

เดือนที่ 1-196

Monthly Survey Household Financial Accounting

เดือนที่ 0-160

*ผูที่ขอใชขอมูล นับเฉพาะผูที่ไมเกี่ยวของกับชุดโครงการฯ

ผูขอใชขอมูล
ป 2559

ผูขอใชขอมูล
ป 2558

8 คน

4 คน

2 คน

-
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2.6.2 การจั ด ทํ า เว็ บ ไซต ชุ ด โครงการ “พั ฒ นาองค ค วามรู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือนไทย”
ผูวิจัยและทีมงานไดจัดทําเว็บไซตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและ
สั ง คมของครั ว เรื อ นไทย” http://riped.utcc.ac.th/panel/ เพื่ อเผยแพร ป ระชาสั มพั น ธ
ฐานขอมูล Townsend Thai Data โครงการวิจัยตางๆ ขาวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต
ชุดโครงการฯ รวมทั้งบทความวิจัยเพื่อเผยแพรสูสาธารณะและการขยายผลตอยอดงานวิจัย
เพื่อใชประโยชนตอไป

รูปภาพที่ 2.10: หนาเว็บไซตชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย

นอกจากนี้ ทางชุดโครงการฯ ไดประสานกับหนวยงานภาคราชการ และสถาบันวิจัยภาครัฐ
และเอกชน ในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการและฝายที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มองคความรู
ทางดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหนักวิจัยที่มีความรูความสามารถได
มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งไดรับความรวมมือจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยจํานวนหนึ่ง โดยจะเนนโครงการวิจัยที่สรางองค
ความรู เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ไทย และเป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น นโยบายสาธารณะ ป จ จุ บั น
สถาบั น วิ จั ย ป ว ยฯ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น โครงการ
ประสานงานชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ซึ่งเปนโครงการ
ที่สนับสนุนการสรางและประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา (household panel
data) เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน รวมทั้ง ปญหาความ
เหลื่อมล้ําและความยากจน ซึ่งลวนแลวเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคม
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ตารางที่ 2.4: รายละเอียดผลการดําเนินงานของชุดโครงการตามแผนงานโดยสรุป
กิจกรรม 6 เดือนที่ 1
วัน/เดือน/ป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการดําเนินงาน
1. การจัด สัมมนาวิ ชาการ ณ สถาบั นวิ จัย 14 ธันวาคม 1. แลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยที่เขารวม ไดนักวิจัย รุนใหมที่มีความรูความสามารถเพื่อ
เศรษฐกิ จ ป ว ย อึ๊ ง ภากรณ ธนาคารแห ง
เขารวมชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
2558
สัมมนา
ประเทศ
2. เฟนหานักวิจัยที่มีความสามารถเขารวมชุด และสังคมของครัวเรือนไทย
โครงการพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
2. การจั ด ประชุ ม โครงการพั ฒ นาองค 15 ธันวาคม 1. แนะนํ า และประชาสั ม พั น ธ ชุ ด โครงการ มีผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัยไทยใหความสนใจเขา
2558
พั ฒ นาองค ค วามรู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของ ร ว มประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 58 ท า น นอกจากนี้
ความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย
ครัวเรือนไทย ณ ธนาคารแหงประเทศไทย
นัก วิจั ย หลายๆ ท า นยั ง มีค วามประสงค จ ะนํ า
2. เผยแพรผลงานวิจัยที่ใชขอมูล Townsend ขอมูล Townsend Thai Data ไปใชเพื่อตอ
Thai Data
ยอดงานวิจัยซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอไปใน
อนาคต
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3. การจัดประชุ มคณะกรรมการกํ ากั บ ทิศ
ทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรู
และนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือนไทย ครั้งที่ 1/2558 ณ ธนาคาร
แหงประเทศไทย

15 ธันวาคม
2558

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย
ชุ ด โครงการพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย

1. กํากับทิศทางการวิจัยประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย
2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทาง
นโยบายจากงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยไป
ใชประโยชนดานนโยบายอื่นๆ และใหคําแนะนํา
เพื่อผลักดันใหผลงานวิจัยเชิงนโยบายดังกลาว
ลงไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
3. กํ า หนดแนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
ฐานขอมูล Townsend Thai Data
4. ให แ นวทางในการดํ า เนิ น งานชุ ด โครงการ
พั ฒ นาองค ค วามรู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือนไทย ในภาพรวม
2. กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการ คณะกรรมการฯ ทาบทามนักวิจัยที่มีคุณสมบัติ
ประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data ความสามารถ และมี ค วามสนใจเฉพาะด า น
เศรษฐศาสตร เ ท า นั้ น (มุ ง เน น ไปที่ ก ลุ ม นั ก
เศรษฐศาสตรรุน ใหม) หากมีนักวิจัย ดานอื่น ๆ
นอกเหนือจากดานเศรษฐศาสตรที่ส นใจจะใช
ขอมูล Townsend Thai Data เพื่อยื่นขอเสนอ
โครงการ ทางคณะกรรมการฯ จะมี ห นา ที่ ใ ห
คํา แนะนํา และประสานงานส งต อ ไปยัง สกว.
เพื่อดําเนินการตอไป
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กิจกรรม 6 เดือนที่ 2
4. การประชุมลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา
โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
และสังคม”

วัน/เดือน/ป
22 มีนาคม
2559

3. การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการ การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของโครงการที่
นํางานวิจัยไปใชประโยชน
ดํ า เ นิ น เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ ร ะ ห ว า ง นั ก วิ จั ย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพื่อระดม
ความคิดในการพัฒนาตอยอดหรือขยายผลจาก
องคความรูที่ไดเพื่อนําไปสูการออกแบบนโยบาย
ด า นเศรษฐศาสตร แ ละสั ง คม ตลอดจนวาง
แผนพัฒนาชุมชนใหเปนระบบมากขึ้น โดยจะมี
การเผยแพรผลการวิจัยของชุดโครงการฯ ผาน
เว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการเปนหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการดําเนินงาน
ติดตามความกาวหนาของโครงการ“ฐานขอมูล รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น โครงการและขั้ น ตอน
ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบตั ว อย า งซ้ํ า เพื่ อ การวิ จั ย ตางๆ ในการไดมาซึ่งขอมูล Townsend Thai
ด า นเศรษฐศาสตร ” 6 เดื อ นที่ 1 ระหว า ง Micro Monthly Data จากทีมงานในพื้นที่
นั ก วิ จั ย ในโครงการและผู ใ ห ทุ น (สกว. และ พรอมทั้งปญหาและอุป สรรคที่เกิดขึ้น ระหวาง
ธปท.) เพื่อรับ ทราบผลการดําเนิน งานของ การทํ า งาน และพิ จ ารณาให ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการวิจัย ปญหาที่เกิดขึ้นและการแกไข
โครงการฯ ในงวดถัดไป

26

5. การประชุ ม การนํ า เส นอรายงาน 19 พฤษภาคม
ความกาวหนาและขอเสนอโครงการภายใต
2559
ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสั งคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคาร
แหงประเทศไทย

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีตอการดําเนินงานของโครงการในระยะเวลา
6 เดือนแรก เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขสําหรับ
การดําเนินงานของโครงการในระยะ 6 เดือน
ถัดไป

2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอขอเสนอ
โครงการที่ อ ยู ร ะหว า งการพั ฒ นาภายใต ชุ ด
โครงการฯ

6. การนําเสนอรายงานความกาวหนาของ
ชุ ด โครงการ“พั ฒ นาองค ความรู เ ศรษฐกิ จ
และสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1 ตอ
คณะกรรมการกํ า กั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ชุ ด
โครงการพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนโยบาย
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของครัว เรือ นไทย ณ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3 มิถุนายน
2559

ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะต อ แผนการ
ดําเนินงานของชุดโครงการฯ ในระยะ 6 เดือน
แรก เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดํ า เนิ น งานให ต รงตามวั ถ ตุ ป ระสงค ข องชุ ด
โครงการฯ ในระยะถัดไป

การจั ด ทํ า รายงานความก า วหน า โครงการ
“ฐานข อ มู ล บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเพื่ อ การวิ จั ย ด า น
เศรษฐกิจและสังคม” และ โครงการ“การศึกษา
การคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลอง
การเลือ กอาชีพที่ มีความไมส มบูร ณ ของตลาด
การเงิ น ” ครั้ ง ที่ 1 นํ า เสนอต อ สกว. เพื่ อ
พิ จ ารณางบประมาณการดํ า เนิ น งานของ
โครงการในงวดที่ 2
การจัดทําขอเสนอโครงการ “การเปลี่ยนแปลง
ของความยากจนในชนบทไทย” และขอเสนอ
โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ํา
จากข อ มู ล ภาวะการทํ า งานของประชากร”
นําเสนอตอ สกว. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทํา
โครงการภายใตชุดโครงการฯ
การจัดทําแผนการดําเนินงานในระยะตอไปของ
ชุดโครงการฯ โดยกําหนดใหนักวิจัยสามารถยื่น
ขอเสนอโครงได 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม และการกําหนดหัวขอหลักในการ
ทํ า วิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการฯ ซึ่ ง ได รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางของชุด
โครงการฯ
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2.7 สรุปงานเชิงปริมาณ
1. การเดินทางไปเจรจาเรื่องการรวมทุนวิจัย
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้
2. การเดินทางไปพบนักวิจัย เพื่อประสานงานใหทํา proposal 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ขอเสนอโครงการ โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน
- ครั้งที่ 2 ขอเสนอโครงการ โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
3. การประชาสัมพันธรูปแบบอื่น 1 ครั้ง
- การจั ด ประชุ ม การนํ า เสนอรายงานความก า วหน าและข อเสนอโครงการภายใต ชุ ด
โครงการ “พัฒ นาองค ความรูเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรือนไทย” ในวัน ที่ 19
พฤษภาคม 2559 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งทางชุดโครงการฯ ไดเรียนเชิญนักวิจัย
จากหลากหลายสถาบันเขารวมการประชุม อาทิเชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
(TDRI), วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยวิจัยสังคมผูสูงอายุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนตน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธชุดโครงการฯ
4. การประชุมรวมติดตามความกาวหนา 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 การประชุมลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือน
แบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ
จังหวัดบุรีรัมย
- ครั้งที่ 2 การจัดประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ “ฐานขอมูลบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม” และ โครงการ “ผลกระทบของปจจัย
ประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท”ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ
ธนาคารแหงประเทศไทย
5. ใหคําหารือกับนักวิจัย 5 ครั้ง
- ครั้ ง ที่ 1 การจั ด ทํ า รายงานการเงิ น และรายงานวิ จั ย ฉบั บ บสมบู ร ณ ข องโครงการ
“ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม”
ระยะที่ 1
- ครั้งที่ 2 การจัดทําขอเสนอโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ระยะที่ 2
- ครั้ งที่ 3 การขยายระยะเวลาโครงการ “ฐานข อมูล บัญ ชีครัว เรือนเพื่ อการวิ จัย ดา น
เศรษฐกิจและสังคม” ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559
- ครั้งที่ 4 การจัดทําขอเสนอโครงการ “อุปสงคปจจัยการผลิต อุปทานผลผลิตเกษตรไทย
กับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน
- ครั้งที่ 5 การจัดทําขอเสนอโครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนและการอพยพออกตอ
การพัฒนาคุณภาพกําลังแรงงานในอนาคตของสังคมสูงวัย” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู
และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
6. เปนตัวแทน สกว. ในการรวมประชุมอื่นๆ
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้
7. เขียน research exploitation
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้
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8. Review ความเห็นผูทรงคุณวุฒิของโครงการ 7 ทาน
- ดร.ปติ ดิษยทัต, ดร.กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ, ดร.ธันยพร จันทรกระจาง, ดร.ชญานี ชวะ
โนทย, ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู, ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน และ ดร.นฎา วะสี
9. รวมประชุมกับฝาย 1 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมสัมมนาประจําป 2559 “มองโจทยสังคมไทยหลัง 2015” จัดโดย
ฝ า ยชุ ม ชนและสั ง คม (ฝ า ย 4) สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในวั น ที่ 12
กุมภาพันธ 2559
10. มีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ implement ผลงานวิจัย 2 ครั้ง
- บทความเรื่อง “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน
ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles
- บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันที่สมบูรณในชุมชนชนบทของ
ไทย”, นราพงศ ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles
11. มีการเจรจาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้
12. มีโครงการอยูระหวางการพัฒนา 2 โครงการ
- โครงการ “อุปสงคปจจัยการผลิต อุปทานผลผลิตเกษตรไทย กับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน
- โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนและการอพยพออกตอการพัฒนาคุณภาพกําลัง
แรงงานในอนาคตของสังคมสูงวัย” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุง
บุญมี
13. มีโครงการที่ไดเซ็นสัญญา 3 โครงการ
- โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม” (โครงการตอเนื่อง) โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร
- โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” โดย ดร.อนันต ภาวสุทธิ
ไพศิฐ
- โครงการ “การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล แบบตั ว อย า งซ้ํ า จากข อ มู ล ภาวะการทํ า งานของ
ประชากร” โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน
14. มีโครงการที่ลมเลิกไมอาจพัฒนาตอได
- ไมมี
15. มีโครงการที่ไดสิทธิบัตร
- ไมมี
16. ในรอบ 3 เดือนหลังนี้มีโครงการไดเซ็นสัญญา 3 โครงการ เปนวงเงิน 12,765,800 บาท
- โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม” (โครงการตอเนื่อง) เปนวงเงิน 11,500,000 บาท
- โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” เปนวงเงิน 556,600 บาท
- โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําจากขอมูลภาวะการทํางานของ
ประชากร” เปนวงเงิน 709,200 บาท

บทที่ 3
ผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯ
ชุดโครงการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยสนับสนุนสงเสริมให
นักวิจัยนําขอมูล Townsend Thai Data ไปศึกษาในประเด็นตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดย
ประเด็นที่ใหความสนใจเปนพิเศษประกอบไปดวย การบริหารสินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือน
(financial and risk management of Thai household) โครงสรางอุตสาหกรรมของระบบการเงิน
(industrial organization of Thai financial system) การคนหาอุปสรรคและขอจํากัดดาน
การเงิน (financial constraints) การออมและการลงทุนของครัวเรือน (household savings and
investments) เปนตน
ขอมูลที่เปดเผยและใหบริการตอสาธารณะแลวประกอบไปดวย
1. ขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํารายปในเขตชนบท (rural annual data) นับตั้งแตป
1997 ถึง ป 2014
2. ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายปในเขตเมือง (urban annual data) นับตั้งแตป 2005
ถึงป 2015
3. ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro data) นับตั้งแตป 1997 ถึงป
2014
4. ขอมูลบัญชีการเงินครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly survey household financial
accounting) ตั้งแตเดือนเริ่มตนถึงเดือนที่ 160 (ป 1997-2010)
ซึ่งผูที่สนใจสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยไมมีคาใชจายที่ http://riped.utcc.ac.th/dataservices/fedr/ หรืออีเมล data@riped.utcc.ac.th
งานวิจัยและบทความที่เปนผลมาจากการดําเนินงานของชุดประสานงานประกอบไปดวย
งานวิจัยและบทความทั้งหมด 6 ชิ้น ดังตอไปนี้
1. "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of
Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.)
2. "Risk and Return in Village Economies." Krislert Samphantharak and Robert M.
Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013.
3. บทความเรื่ อง “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ
กิเลนทอง, issue 14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles
4. บทความเรื่อง “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย,
issue 1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles
5. บทความเรื่อง “ข อจํ า กัดดา นการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัว เรือน
ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles
6. บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันที่สมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”,
นราพงศ ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles
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3.1 "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of
Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.)
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาบทบาทของขอจํากัดทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ที่มีตอการ
เคลื่อนยายทุน (flow of funds) และการยายถิ่นของแรงงาน (labor migration) โดยสราง
แบบจํ าลองที่ มีส องพื้ น ที่ คือ เขตเมื องและเขตชนบท ซึ่ง มีขอจํ ากัด หรืออุ ป สรรคทางเศรษฐกิจ ที่
แตกตางกัน โดยแบบจําลองหลักสมมุติใหเขตเมืองตองเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่เรียกวา moral
hazard สวนเขตชนบทตองเผชิญกับปญหาที่เรียกวา limited commitment แบบจําลองนี้เปน
แบบจําลองแบบดุลยภาพทั่วไป ซึ่งชวยใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับจุลภาค (micro level) กับ
ขอมูลระดับมหภาค (macro level) ไดเปนอยางดี
จุดเดนอีกประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การประยุกตใชขอมูลที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro data) ขอมูลบัญชีการเงินครัวเรือน
ตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly survey household financial accounting) ขอมูลความพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (Community Development Department: CDD) ขอมูลสํามะโนประชากรและ
เคหะ (Population and Housing Census) ขอมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor
Force Survey: LFS) ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey: SES)
ขอมูลเหลานี้ชวยใหนักวิจัยสามารถปรับเทียบ (calibrate) แบบจําลองโดยมีคาสถิติเปาหมาย (Data)
และผลการคํานวณจากแบบจําลอง (Model) ดังแสดงผลในตารางที่ 3.1 ผลการปรับเทียบที่ไดถือวา
อยูในเกณฑที่ดี

ตารางที่ 3.1: Targeted moments เปรียบเทียบกับ moments จากแบบจําลองที่ปรับเทียบได
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการปรับเทียบแบบจําลอง นักวิจัยไดคํานวณคาตัว
แปรที่ยังไมไดใชในการปรับเทียบจากแบบจําลองที่ได แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาสถิติใน
ขอมูลจริง โดยตัวแปรแรกคือการกระจายตัวของขนาดบริษัท (distribution of firm size) โดยแยก
เปนในเขตเมืองและในเขตชนบท ซึ่งใหผลเปนที่นาพอใจ เชนเดียวกับการกระจายตัวของอัตราการ
เติบโตของทรัพยสินสุทธิ (growth of net worth) ที่แบบจําลองสามารถพยากรณไดใกลเคียงกับ
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ขอมูลถึงแมวาจะไมไดใชขอมูลเหลานี้ในการปรับเทียบ โดยสรุป ขอจํากัดทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ในแตละพื้นที่ สามารถอธิบายขอมูลทางเศรษฐกิจของไทยไดคอนขางดี
ยิ่ งไปกว า นั้ น นั กวิ จั ย ได ส ร า งแบบจํา ลองที่ มีข อจํ ากั ดแบบเดีย ว เช น เขตเมือ งอาจจะมี
ขอจํากัดในการกูยืมนอยกวาเขตชนบทแตปญหาที่พบมีลักษณะคลายกันคือ limited commitment
ผลปรากฏว า แบบจํ า ลองที่ ได จ ากการเปรีย บเทีย บใหผ ลการพยากรณตั ว แปรต างๆ ไม ดีเทากั บ
แบบจําลองที่มีขอจํากัดที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ ซึ่งก็ชี้ใหเห็นวา แบบจําลองที่ถูกตองควรจะตอง
คํานึงถึงความแตกตาง (heterogeneity) ของขอจํากัดหรืออุปสรรคทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันดวย
ไมเชนนั้น อาจจะไดขอสรุปที่ไมถูกตองอันจะนําไปสูนโยบายที่ไมเหมาะสม
เมื่อนําแบบจําลองที่มีอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันมาสรางสถานการณสมมุติ โดย
กําหนดใหการเคลื่อนยายทุนและแรงงานเปนไปไมได (autarky economy) จะพบวา การจํากัดการ
เคลื่อนยายของทุนและแรงงานมีผลทําให การบริโภคเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย และทรัพยสินเฉลี่ยในเขต
ชนบทเพิ่มขึ้น แตคาจาง TFP และความเหลื่อมล้ําภายในเขตชนบทลดลง ในขณะที่ ความเหลื่อมล้ํา
ภายเขตเมืองเพิ่มขึ้นอยางมาก และผลกระทบในสวนอื่นก็เปนไปในทิศทางตรงขามกับผลที่เกิดขึ้นใน
เขตชนบทเชนเดียวกัน สวนผลกระทบในระดับชาติพบวา การบริโภครวม ทรัพยสินรวม และทุนรวม
ลดลง แตรายไดรวม อุปทานแรงงานรวม และ TFP เพิ่มขึ้น ดังแสดงผลในตารางที่ 3.2 ขางลาง สวน
ความเหลื่อมล้ําโดยรวมนั้นเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3.2: ผลการประเมินหากการเคลื่อนยายทุนและแรงงานเปนไปไมได (autarky economy)
เปรียบเทียบกับผลที่ไดจากแบบจําลองที่ทุนและแรงงานสามารถเคลื่อนยายได โดยพิจารณาจาก
สัดสวนในรูปของรอยละของตัวแปรหลักเมื่อเทียบกับคาของตัวแปรนั้นๆ ในระบบเศรษฐกิจที่ไมมี
ขอจํากัด (First-Best Economy: FB) สวนตัวเลขในวงเล็บเปนสัดสวนที่ไดจากแบบจําลองที่มีการ
เคลื่อนยายทุนและแรงงาน
ถึ ง แม ว า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จ ะเป น งานวิจั ย เชิง ทฤษฎี ขั้น สูง แต ก็มี นัย เชิ งนโยบายที่ สํา คัญ คื อ
แบบจํ าลองที่ เ หมาะสมต อการศึ ก ษาผลกระทบของนโยบายควรจะตอ งให ความสํ าคัญ กับ ความ
แตกตางของครัวเรือน ธุรกิจ และขอจํากัดทางเศรษฐกิจที่แตละพื้นที่เผชิญอยู การสมมุติใหทุกพื้นที่
เผชิญกับปญหาในรูปแบบเดียวกันอาจนําไปสูขอสรุปและนโยบายที่ไมมีประสิทธิภาพได ผูอานที่
ตองการศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูไดจากบทความตนฉบับในภาคผนวก ก
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3.2 "Risk and Return in Village Economies." Krislert Samphantharak and Robert
M. Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013.
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละความเสี่ ย งของครั ว เรื อ นโดยใช
แบบจําลอง capital asset pricing model, consumption-based asset pricing model, และ
risk sharing model นักวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เชื่อมโยงการจัดการความ
เสี่ยงในแบบจําลอง risk sharing ที่อาศัยเครือขายครอบครัว การใหและรับของขวัญ และการกูหรือ
ใหกูยืมระหวางครัวเรือนในชุมชน กับแบบจําลอง capital asset pricing model ที่อาศัยตลาด
การเงินที่สมบูรณ ซึ่งชวยใหสามารถสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับความเสี่ยงและผลตอบแทน
(risks and returns) ของการลงทุนของครัวเรือน ที่คลายคลึงกับแบบจําลอง beta pricing model
แบบจําลองกลุมนี้ชวยใหสามารถแยก aggregate risks และ idiosyncratic risks ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะมีผลชวยใหเราสามารถเขาใจบทบาทของความเสี่ยงทั้งสองประเภทตอผลตอบแทนของการ
ลงทุนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลการวิ เคราะห พบวา ความเสี่ย งและผลตอบแทนที่ครัวเรือนไดรับสอดคลองกับ ทฤษฎี
ทางการเงินเปนอยางดี กลาวคือ regression coefficient on households’ beta มีคาเปนบวกและ
ตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ (ยกเวนจังหวัดบุรีรัมย) และที่สําคัญคือ คาที่ไดไมแตกตางจากคาเฉลี่ย
ของผลตอบแทนในชุมชนอยางมีนัยสําคัญซึ่งตรงกับหลักการของแบบจําลอง CAPM ดังแสดงผลใน
Panel A ของตารางที่ 3.3 ขางลาง นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์ของคาคงที่จากการประมาณคาก็
สอดคลองกับทฤษฎีในแงที่วา ไมตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ

ตารางที่ 3.3: ผลการประมาณคาแบบจําลอง CAPM โดยใชขอมูลครัวเรือนจาก Townsend Thai
Data
ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคของ Fama and MacBeth (1973) เพื่อแยกสวน
ความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risks) และความเสี่ยงรวม (aggregate risks) ออกจากกัน โดย
ความเสี่ยงสวนบุคคลไดมาจากคาความแปรปวน (variance) ของสวนเกินที่ไดจากการประมาณ
แบบจําลองอนุกรมเวลาที่มีอัตราผลตอบแทนของครัวเรือนเปนตัวแปรตามและมีอัตราผลตอบแทน
รวมของชุมชนและคาคงที่เปนตัวแปรอิสระ เทคนิคนี้ยังชวยใหสามารถแยกผลตอบแทนจากความ
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เสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic
risk premium) ไดอยางชัดเจน ผลการวิเคราะหพบวา แมวาความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic
risks) มีบทบาทตอความเสี่ยงรวมมากกวาความเสี่ยงรวมอยางชัดเจนในทุกพื้นที่ แตหากพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากความเสี่ยงกลับพบวา ผลตอบแทนจากความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium)
มีบทบาทมากกวาผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risk premium) อยาง
ชัดเจน ยกเวนในจังหวัดบุรีรัมย ดังแสดงในตารางที่ 3.4 โดยรวม ครัวเรือนในชนบทไทยเผชิญกับการ
ไดอยางเสียอยาง (trade-off) ระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน (risks and returns) ในลักษณะที่
สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินอยางนาประหลาดใจ ทั้งที่ทฤษฎีเหลานี้ถูกสรางขึ้นภายใตขอสมมุติ
ที่วาตลาดการเงินมีความสมบูรณ แตก็เปนที่ทราบดีวา ตลาดการเงินที่เปนทางการในชนบทนั้นมีอยู
อยางจํากัด ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ไดตอกย้ําถึงความสําคัญของเครือขายครอบครัว การใหและรับ
ของขวัญ และการกูหรือใหกูยืมระหวางครัวเรือนในชุมชน ตอการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของ
ครัวเรือนไทย

ตารางที่ 3.4 สัดสวนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risks) และความเสี่ยงรวม (aggregate
risks) และสัดสวนของผลตอบแทนจากความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทน
ของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risk premium)
นัยเชิงนโยบายของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ผูกําหนดนโยบายจะตองพยายามแยกผลตอบแทนจาก
ความเสี่ ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล
(idiosyncratic risk premium) ใหไดกอนที่จะสรุปวาปญหาของครัวเรือนคืออะไร ซึ่งจะชวยใหออก
นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากไมสามารถแยกความแตกตางไดดีพอ อาจจะเขาใจไดวา
ครัวเรือนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงและมีทรัพยสินไมมากทุกครัวเรือนมีขอจํากัดดาน
การเงิน (financial constrained) ทั้งที่ในความเปนจริงอาจจะเปนผลของความเสี่ยงสวนบุคคล
(idiosyncratic risks) ผูอานที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูไดจากบทความตนฉบับในภาคผนวก ก
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3.3 “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยา งซ้ําเพื่อการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจ และ
สังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ กิเลนทอง, issue
14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles
การจัดเก็บขอมูลระดับครัวเรือนอยางครอบคลุมและตอเนื่องนําไปสูงานวิจัยที่ชวยชี้แนะนโยบาย
เศรษฐกิจไดอยางไร

การตัดสิ นใจดํา เนิน นโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย มีความทาทายและขอจํากัดหลายดาน หนึ่งในนั้นคือการขาดขอมูลและการวิเคราะหที่
เหมาะสม ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหนโยบายตางๆ ก็มักมีขอบเขตจํากัดเชนเดียวกัน คือขาดการบู ร
ณาการระหวางมุมมองทางมหภาค (macro) และจุลภาค (micro) เขาดวยกัน การเล็งเห็นถึงขอจํากัด
ดังกลาว จึงนําไปสูการจัดตั้งโครงการวิจัยพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ที่รูจักกันในชื่อ Townsend Thai
Project โครงการดังกลาวมีจุดประสงคหลักในการเชื่อมโยงงานวิจัย และนโยบายเศรษฐกิจไทยเขา
ดวยกัน โดยการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลที่นักวิชาการ และผูดําเนินนโยบายสามารถนําไปใช เพื่อทํา
ความเขาใจพฤติกรรม และการตัดสินใจของครัวเรือน ซึ่งในที่สุดแลวมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ บทความนี้นําเสนอขอมูลเบื้องตนของฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซ้ําจาก Townsend Thai Project และตัวอยางงานวิจัยที่ใชขอมูลดังกลาว
จุดเริ่มตนของ Townsend Thai Survey
Townsend Thai Project เริ่มตนโดยศาสตราจารย Robert M. Townsend ซึ่งไดรวมมือกับ
คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร จัดตั้งศูนยวิจัยครอบครัวไทย (Thai Family Research Project, TFRP)
เพื่อจัดเก็บขอมูลครัวเรือนในประเทศไทยเพื่อใชในการประเมินบทบาทของสถาบันที่ไมเปนทางการ
(informal institutions) เชน สถาบันครอบครัว ตลอดจนเครือขายชุมชน วามีสวนชวยเหลือและ
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สนับสนุนใหประชาชนที่อยูในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย มีความอยูดีกินดีไดอยางไร นอกจากนี้
โครงการยังใหความสําคัญตอการทําความเขาใจรากฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งระดับ จุ ลภาคและมหภาควา มีความเชื่อมโยงกัน มากนอยเพียงใด การเก็บ ขอมูลครัว เรือนของ
Townsend Thai Project นี้ยังไดรับความรวมมือในการออกแบบการสํารวจ และออกแบบสอบถาม
จากนักวิจัยหลายทาน ตั้งแตเริ่มแรก โดยเฉพาะอยางยิ่ง Anna Paulson (Federal Reserve Bank
of Chicago) Michael Binford (University of Florida) และ Tae Joeng Lee (Yonsei
University ประเทศเกาหลีใต)
การสํารวจขอมูลครั้งแรกของ Townsend Thai Project เกิดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับกลไกและสถาบันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทั้ง
ประเมินผลการดําเนินการของกลไกและสถาบันดังกลาว เพื่อนํามาใชสรางแบบจําลองในการศึกษา
ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวามีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายไดอยางไร การ
สํารวจขอมูลดังกลาวไดดําเนินการใน 4 จังหวัดใน 2 ภูมิภาค คือ ฉะเชิงเทราและลพบุรีในภาคกลาง
และบุรีรัมย ศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางโครงการไดตั้งใจเลือก ภูมิภาคที่มีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณและมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมใน ภาค
กลาง และพื้นที่แหงแลงที่ประชากรมีฐานะยากจนมากกวา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการ
เลือกจังหวัดในการสํารวจในแตละภูมิภาคนั้น ทางโครงการไดเลือกจังหวัดที่มีอยางนอยหนึ่งอําเภอ
รวมอยูในการสํารวจ ขอมูล Socioeconomic Survey (SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติทุกป เพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบ และวิเคราะหผลการวิจัยของโครงการกับขอมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ในขั้นตอไป ทางโครงการไดเลือก 12 ตําบลจากแตละจังหวัดโดยการสุมแบบแบงชั้น
(stratified sampling) โดยอาศัยขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และ Geographic Information
System (GIS) ในขั้นตอนสุดทาย โครงการเลือกหมูบาน และครัวเรือนโดยการเก็บตัวอยางแบบสุม
(random sampling)
การสํ า รวจข อ มู ล ครั้ ง แรกนี้ ไ ด จั ด เก็ บ ข อ มู ล สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ (socio-economic
conditions) ของครัวเรือนชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลองคประกอบของครัวเรือน (household
composition) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ครัวเรือนดําเนิน และบริการทางการเงินที่ครัวเรือนใช เปน
ตน นอกจากนี้ โครงการวิ จั ยยั งไดจั ดเก็บขอมูลในระดับ หมูบาน ขอมูลสถาบัน การเงินในทองถิ่น
ขอมูลกลุม ธกส. ขอมูลตัวอยางดิน สภาพแวดลอมและภาพถายของที่ดินเกษตรกรรม ประกอบดวย
กันเปน Initial Baseline Survey ซึ่งรวบรวมขอมูลจากครัวเรือนทั้งหมด 2,880 ครัวเรือน ผูใหญบาน
หรือผูมีความรูเกี่ยวกับหมูบานนั้นๆ (key informants) จาก 192 หมูบาน สถาบันการเงิน 161 แหง
และกลุม ธกส. 262 กลุม รวมทั้งขอมูลดินและภาพถายจากที่ดิน 1,920 แปลง
จากวิ ก ฤติ สู โ อกาส: การขยายโครงการเพื่อ ข อมู ลที่ ตอ เนื่ องมากขึ้ น ครอบคลุ มมากขึ้น และ
ละเอียดมากขึ้น
การเก็บขอมูลของ Townsend Thai Project นั้น เดิมมีจุดประสงคเพื่อเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2540
เทานั้น แตภายหลังจากที่ประเทศไทยไดประกาศลอยตัวคาเงินบาทในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
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และเขาสูวิกฤติเศรษฐกิจอยางเต็มรูปแบบ Townsend เกิดความสนใจที่จะจัดเก็บขอมูลครัวเรือนซ้ํา
เพื่อประเมินผลกระทบและสํารวจภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตอ
ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งการเก็บขอมูลซ้ําครั้งแรกเกิดขึ้นในป ในป พ.ศ. 2541 (หนึ่งปหลังจาก Initial
Baseline Survey) โดยเลือก 64 หมูบานมาจากทั้งหมด 192 หมูบาน และเก็บขอมูลจากครัวเรือน
เดิ ม ในแต ล ะหมู บ า นๆ ละ 15 ครั ว เรื อ น รวม 960 ครั ว เรื อ น เราเรี ย กข อ มู ล ชุ ด นี้ ว า Annual
Resurvey ซึ่งมีการเก็บขอมูลของครัวเรือนเดิมตอเนื่องกันทุกปจนถึงปจจุบัน
Townsend Thai Project ไมเพียงแตดําเนินการเก็บขอมูลของครัวเรือนจากหมูบานเดิมในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางตอเนื่องเทานั้น แตยังขยายกลุมตัวอยาง โดยเริ่มเก็บขอมูลจาก
ครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต ไดแก จังหวัดสตูลและยะลาในป พ.ศ. 2546 และครัวเรือนในพื้นที่ภาคเหนือ
ไดแก จังหวัดแพรและเพชรบูรณในป พ.ศ. 2547 ซึ่งการเก็บขอมูลจากสตูลและแพรยังดําเนินการ
ตอมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ Townsend Thai Project ยังดําเนินการสํารวจขอมูลในเขตพื้นที่
เมืองของทั้ง 6 จังหวัดขางตน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันกับที่ใชสํารวจในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อจะ
นําเอาขอมูลจากทั้งสองพื้นที่มาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร ซึ่งไดเริ่มดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2548
Townsend Thai Project ยังเล็งเห็นขอจํากัดที่วา การสํารวจขอมูลรายปนั้นทําในพื้นที่ที่คอนขาง
กวาง มีผลทําใหแบบสอบถามเดิมไมสามารถใหรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรม และความสัมพันธ
ที่เกี่ยวเนื่องระหวางบุคคล ครัวเรือน และสถาบันได ทางโครงการจึงไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลเชิงลึก
โดยการสัมภาษณครัวเรือนแบบรายเดือนใน 16 หมูบานของ 4 จังหวัดที่มีการเก็บขอมูล Annual
Resurvey หมูบานละ 45 ครัวเรือน โดยการเก็บขอมูล Baseline ของ Monthly Survey นี้ เริ่ม
ดําเนินการในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2541 และ Monthly Resurvey ไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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แผนที่ในรูปที่ 3.1 แสดงพื้นที่การสํารวจของ Townsend Thai Project โดยสีเขียวแสดง 4 จังหวัด
ดั้งเดิมที่มีการสํารวจตั้งแตป 2540 และยังมีการเก็บขอมูล Annual Resurvey และ Monthly
Resurvey มาจนถึงปจจุบัน (ฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย และศรีสะเกษ) สวนสีแดงแสดง 4 จังหวัดที่มี
การสํารวจเพิ่มในภายหลัง (สตูล ยะลา แพร และเพชรบูรณ โดยแพรและสตูลยังคงมีการเก็บขอมูล
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน)
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ผูสนับสนุนเงินทุนของ Townsend Thai Project
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปที่ผานมา Townsend Thai Project ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
หลายสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง National Institute of Child Health and Human
Development (NICHD) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูสนับสนุนหลักตั้งแตเริ่มโครงการ และตอเนื่อง
เปนเวลาหลายป และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งใหการสนับสนุนคาใชจายสําหรับการเก็บขอมูล
monthly resurvey เปนจํานวนเงินปละ 10 ลานบาท นับตั้งแตป 2547 จนถึงป 2557
นอกจากนี้ ทางโครงการยังได รับ การสนับ สนุนจากองคกรอื่น ๆ ไดแก Andrew W. Mellon
Foundation และ University of Chicago ซึ่งใหการสนับสนุนการเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอม
(Initial Environmental Data) Ford Foundation ใหการสนับสนุนทางการเงินในการสํารวจ
Annual Resurvey ครั้งแรกในป 2541 สวน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรได
ชวยเหลือการดําเนินการของ Initial Survey ของครัวเรือนในภาคใตในป 2546 สวนสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ การเกษตร ได ใหการสนั บ สนุ น การสํารวจครัว เรือนในพื้น ที่เมืองครั้งแรกในป 2548 แต
หนวยงานดังกลาวประสบปญหาดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถสนับสนุนการสํารวจในป 2549 ตอ
ได อยางไรก็ตาม โครงการไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในการสนับสนุน Annual
Resurvey ในเขตพื้นที่เมืองตั้งแตป 2549 มาจนถึงปจจุบัน
ผูสนับสนุนโครงการยังรวมถึง National Science Foundation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใหการ
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานของโครงการ และสนับสนุนการวิจัยจากขอมูลของโครงการ National
Opinion Research (NORC) และ University of Chicago ที่ไดสนับสนุนการวิจัยดานสิ่งแวดลอม
John Templeton Foundation ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยดานบทบาทของผูประกอบการและ
ธุรกิจในการลดความยากจนของครัวเรือน Consortium on Financial Systems and Poverty
(CFSP) โดยเงินสนับสนุนจาก Bill & Melinda Gates Foundation ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัย
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเงิน และผลกระทบตอคนจน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอมูลมีความตอเนื่อง ในป 2558 สํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย (สกว.) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย จึงไดเขามาใหการสนับสนุนทุนสําหรับการสํารวจ Monthly Resurvey
และสนับสนุนใหเกิดชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย เพื่อสงเสริม
ใหนักวิจัยในประเทศไทยสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล Townsend Thai Data ไดมาก
ยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูงานวิจัยเชิงลึกที่ประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํา (household
panel data) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
งานวิจัยจาก Townsend Thai Project
ในชวงเกือบสองทศวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ทั้งจากการฟนตัว
จากวิ กฤติ เ ศรษฐกิ จ ในป 2540 และจากผลกระทบของวิ กฤติ การเงิ น โลกในป 2551 รวมถึ ง การ
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เปลี่ย นแปลงทางดานโครงสร างของเศรษฐกิจมหภาค และโครงสรางประชากรของประเทศ การ
เปลี่ ยนแปลงตางๆ รวมถึงนโยบายตางๆ จากภาครัฐในชวงเวลาดังกลาว ลวนมีความสัมพัน ธกับ
พฤติกรรมและความเปนดีอยูดีของครัวเรือน ทั้งในเขตเมืองและชนบท ซึ่งนักวิจัยหลายทานไดใช
ขอมูลจาก Townsend Thai Project ทําการศึกษาพฤติกรรมครัวเรือน เศรษฐกิจหมูบาน และ
ผลกระทบของนโยบายตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมา อาทิเชน
งานวิจัยดานการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและเศรษฐกิจหมูบาน: Samphantharak
และ Townsend (2009) ไดเสนอการประยุกตหลักการทางบัญชีการเงินของบริษัท (corporate
financial accounting) เพื่อใชวิเคราะหการเงินภาคครัวเรือน (household finance) และไดนํา
หลักการนี้ประยุกตกับครัวเรือนจาก Monthly Survey ซึ่ง Paweenawat และ Townsend (2012)
ไดขยายกรอบแนวคิดดังกลาว และประยุกตหลักการทางบัญชีประชาชาติ เพื่อใชวิเคราะหเศรษฐกิจ
ระดับหมูบาน
งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจครัวเรือน (household enterprise): Felkner และ Townsend (2011) ไดใช
ขอมูล Annual Survey และขอมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน (CDD) ในการศึกษาการกระจุกตัวของ
หนวยธุรกิจในประเทศไทย Paulson และ Townsend (2004 และ 2005) ใชขอมูล Annual
Survey ในการศึกษาผลของขอจํากัดทางการเงิน (financial constraint) ตอการเปนผูประกอบการ
(entrepreneurship) ของครัวเรือน ซึ่ง Paulson, Townsend และ Karaivanov (2006) ไดขยาย
การศึกษาในเรื่องดังกลาว และแยกผลของ limited liability และ moral hazard ตอการเปน
ผูประกอบการ สวน Karaivanov และ Townsend (2014) ใชขอมูลที่มีความละเอียดจาก Monthly
Survey ในการวิเคราะห และแยกแยะปจจัยที่กอใหเกิดขอจํากัดทางการเงินของครัวเรือน ขอมูลจาก
Monthly Survey ยังถูกใชโดย Samphantharak และ Townsend (2012) เพื่อวัดผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (return on assets) ของธุรกิจครัวเรือน Pawasutipaisit และ Townsend (2011) ในการ
วิเคราะหการสะสมความมั่งคั่ง (wealth) ของครัวเรือน และ Samphantharak และ Townsend
(2015) เพื่อศึกษาผลตอบแทนของธุรกิจครัวเรือนที่มีความเสี่ยงในธุรกิจตางกัน
งานวิจัยเกี่ยวกับการกระจายและประกันความเสี่ยง: Samphantharak และTownsend (2009),
Alem และ Townsend (2014) และ Kinnan และ Townsend (2012) ศึกษาผลของโครงขายทาง
ครอบครัวและการเงิน (kinship and financial networks) ตอการเขาถึงแหลงเงินทุนและการลด
ความเสี่ยงของครัวเรือน โดยใชขอมูลจาก Annual และ Monthly Surveys สวน Chiappori,
Samphantharak, Schulhofer-Wohl และ Townsend (2013 และ 2014) ไดใชขอมูล Monthly
Survey ในการศึกษาการรวมกันรับความเสี่ยงระหวางครัวเรือนที่มีทัศนคติตอความเสี่ยงตางกัน
นอกจากนี้ Bonhomme, Chiappori, Townsend และ Yamada (2015) ไดใชขอมูลจาก Monthly
Survey เชนกันในการศึกษาการรวมกันรับความเสี่ยงจากคาแรงระหวางครัวเรือนตางๆ ในหมูบาน
งานวิจัยเกี่ยวกับสินเชื่อ และสถาบันการเงิน: Kaboski และ Townsend (2005) ใชขอมูลจาก
Annual Survey ในการศึกษาและประเมินผลกระทบของสถาบัน microfinance ตอครัวเรือนชนบท
ไทย ในขณะที่ Ahlin และ Townsend (2007a และ 2007b) และ Huerta (2011) ใชขอมูลจาก
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Annual Survey เชนกันในการศึกษา joint liability ของหนี้ครัวเรือน โดย Ahlin และ Townsend
ศึกษาถึงเหตุผลที่ครัวเรือนเลือกที่จะใช joint liability ในการกูเงิน สวน Huerta เนนการศึกษาไปที่
บทบาทของพันธะทางสังคม (social tie) ตอการชําระหนี้ ในงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่ง Giné (2011) ไดใช
ขอมูลจาก Annual Survey ในการศึกษาการมีอยูรวมกัน (coexistence) ของสินเชื่อที่เปนทางการ
(formal) และไมเปนทางการ (informal) ของครัวเรือนชนบท ขอมูลจาก Townsend Thai Survey
ยังไดถูกนําไปใชศึกษาผลของนโยบายรัฐบาล เชน Kaboski และ Townsend (2011 และ 2012) ได
ใช Annual Survey รวมกับขอมูลจาก Socioeconomic Survey (SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในการวิเคราะหผลกระทบของกองทุนหมูบานตอพฤติกรรมของครัวเรือน สวน Tambunlertchai
(2004) ไดศึกษานโยบายพักหนี้ของรัฐบาลไทย โดยใชขอมูลจาก Annual Survey
งานวิจัยเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงิน: Giné และ Townsend (2004) ใชขอมูลจาก Annual
Survey และ SES ในการวิเคราะหผลของการเปดเสรีทางการเงิน ตอขอจํากัดในการเลือกอาชีพของ
ครัวเรือน Townsend และ Ueda (2006) ใชขอมูลจาก Annual Survey รวมกับขอมูลจาก SES
และ CDD ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการเขาถึงการเงินของครัวเรือน ความไมเทาเทียมกัน
(inequality) และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวน Townsend และ Ueda (2010) ไดศึกษา
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น จากการเปดเสรีทางการเงิน โดยใชขอมูลจาก Annual Survey รวมกับ SES
งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพครัวเรือนและการสาธารณสุข: Gruber, Hendren และ Townsend (2014)
ใชขอมูล Monthly Survey ในการศึกษาผลของนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ “30
บาทรักษาทุกโรค” ตอการใชบริการทางสาธารณสุขของครัวเรือน และตออัตราการตายของทารก
งานวิจัยเกี่ยวกับนิเวศนวิทยา และพฤติกรรมของครัวเรือน: Binford, Lee และ Townsend (2004)
ไดนําเสนอการบูรณาการของการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic survey) กับการ
เก็บขอมูลทางนิเวศนวิทยา (ecological survey) ในการออกแบบการสํารวจ สวน Felkner,
Tazhibayeva และ Townsend (2009) ใชขอมูลครัวเรือน และขอมูลสิ่งแวดลอมจาก Monthly
Survey ในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตอการ
ผลิตขาวในประเทศไทย
ขอสรุป
บทความนี้นําเสนอความเปนมา และขอมูลเบื้องตนของฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําจาก
Townsend Thai Survey ดังที่ไดสรุปไวในตารางดานลาง โดยบทความนี้เปนสวนหนี่งของชุด
บทความที่สังเคราะหและสรุปงานวิจัยที่ใชขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาว ในการศึกษาพฤติกรรมและ
นโยบายที่เ กี่ยวของกับครัวเรือนในประเทศไทย ชุดบทความนี้ไดรับการสนับสนุน จาก สํานักงาน
กองทุนสงเสริมการวิจัย (สกว.) ผูที่สนใจใชขอมูลเพื่อการวิจัยสามารถติดตอไดที่ สถาบันวิจัยเพื่อการ
ประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย http://riped.utcc.ac.th/fedr
หรืออีเมล data@riped.utcc.ac.th
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ตารางที่ 3.5: สรุปขอมูลเบื้องตนของ Townsend Thai Survey
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3.4 “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย, issue
1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles
กองทุนหมูบานชวยเพิ่มการบริโภค แตการใหเงินสนับสนุนโดยตรงแกครัวเรือนมีประสิทธิภาพสูงกวา
การใหกูยืมผานกองทุนหมูบาน

กองทุนหมูบานชวยใหครัวเรือนมีระดับการบริโภคที่สูงขึ้น เนื่องจากชวยลดปญหาขอจํากัดดานการ
กูยืม (borrowing constraint) และมีผลทําใหครัวเรือนลดสินทรัพยที่มีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer
stock) แตไมสามารถนํามาซึ่งการเปนผูประกอบการและการขยายตัวของกิจการที่มีอยูแลวเทาใดนัก
ดังนั้น การเพิ่มเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานในอนาคตนาจะมีผลทําใหครัวเรือนสามารถเพิ่มการบริโภค
แต อาจจะไม ส ามารถเพิ่ มการลงทุ น ได และที่สําคัญ ภาครัฐ ควรจะพิจ ารณาการใหเงิน สนับ สนุน
โดยตรงแกครัวเรือนแทนการเพิ่มเงินใหกับกองทุนหมูบาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกวา
นโยบาย “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” เปนหนึ่งในนโยบายของภาครัฐที่ไดรับความสนใจอยาง
มากทั้งภายในและตางประเทศ เนื่องจากเปนหนึ่งในโครงการ Microfinance ขนาดใหญที่สุดในโลกที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ กองทุนหมูบานมีวัตถุประสงคหลักเพื่อปลอยสินเชื่อใหกับสมาชิกของหมูบาน
โดยแตละหมูบานจะไดรับเงินทุนจํานวนเทากัน หมูบานละ 1 ลานบาท ไมวาจะมีจํานวนครัวเรือนใน
หมู บ า นมากน อ ยเพี ย งใด (รวมเป น เงิ น มากกว า 7 หมื่ น ล า นบาท ในป 2544 ซึ่ ง เป น ป แ รกของ
โครงการ) ซึ่งประมาณ 3 ใน 4 ของครัวเรือนในหมูบานไดรับสินเชื่อจากโครงการดังกลาว (Kaboski
and Townsend, 2011, หนา 107)
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นโยบายนี้กลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการกระตุน
เศรษฐกิจ ดวยการใหสินเชื่อผานกองทุนหมูบานเพิ่มอีก 6 หมื่นลานบาท โดยมีทั้งผูที่เห็นดวยและไม
เห็นดวยเปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสรางความเขาใจที่ถูกตองในสังคมไทย คณะ
ผูเขียนจึงไดสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกองทุนหมูบานจากงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการชั้น
นําในระดับนานาชาติ ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมูบานที่ดําเนินการมากอน
หนานี้วามีผลกระทบตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (เชน การบริโภค การออม การลงทุน)
และสภาพสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ (เชน คาแรง ดอกเบี้ยเงินกู) อยางไร?
ความยุงยากประการหนึ่งในการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายดังกลาวคือ การตัดสินใจกูยืมสินเชื่อ
จากกองทุนหมูบานอาจจะเปนผลมาจากปจจัยบางอยางที่เราไมมีขอมูล ซึ่งทําใหผลการประมาณการ
เกิดการเบี่ยงเบน (biased estimation) ดังนั้น Kaboski and Townsend (2012) จึงไดใชสวนกลับ
ของจํานวนครัวเรือนในแตละหมูบานเปนตัวแปรเครื่องมือ (instrumental variable) เพื่อแกปญหา
การเบี่ยงเบนดังกลาว โดยอาศัยขอเท็จจริงที่วา กองทุนหมูบานจะใหเงินทุนหมูบานละ 1 ลานบาท
โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง จํ า นวนครั ว เรื อ นในหมู บ า น ซึ่ ง ถื อ ว า เป น การทดลองเที ย มทางนโยบาย (quasiexperiment intervention) ที่มีประโยชนตอการวิเคราะห Kaboski and Townsend ยังไดใช
ประโยชนจากฐานขอมูล Townsend Thai Data ซึ่งเปนขอมูลแบบตัวอยางซ้ํา (panel data) ที่เก็บ
อยางตอเนื่องเปนเวลากวา 18 ป ที่สําคัญขอมูลชุดนี้เริ่มเก็บในชวงป 1977 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
ซึ่งครอบคลุมชวงกอนโครงการฯ (ตั้งแตป 1997-2001) และหลังโครงการฯ (ตั้งแตป 2002-2007) จึง
ชวยใหเราสามารถศึกษาถึงผลกระทบของโครงการฯ ไดเปนอยางดี
ผลการศึกษาของ Kaboski and Townsend (2012) พบวา โครงการกองทุนหมูบานมีผลทําใหอัตรา
การกูยืมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเหตุผลหลักในการกูยืมคือเพื่อการบริโภค ซึ่งสอดคลองกับผลของ
โครงการฯ ต อการบริโ ภคของครั ว เรื อนที่เพิ่มมากขึ้น และที่นาสนใจกวานั้น คือ การบริโ ภคของ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากกวาขนาดของสินเชื่อ (credit) ที่เพิ่มขึ้นในหมูบาน กลาวคือ ทุก ๆ 10,000 บาท
ของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 17,100 บาท โดยการบริโภคที่เพิ่มขึ้นสวน
ใหญ อ ยู ใ นรู ป ของการซ อมแซมที่ อยู อาศัย และยานพาหนะ แม การเพิ่ม ขึ้น ของการบริ โ ภคสิ น ค า
ฟุมเฟอย (เชน เนื้อสัตว สุรา ยาสูบ) จะพอมีอยูบางแตไมมากนัก

ที่มา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend (2012)
รูปที่ 3.2 : ผลของโครงการกองทุนหมูบานตอการบริโภคในสินคาตาง ๆ ของครัวเรือน
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ความคาดหวังที่สําคัญอยางหนึ่งของโครงการกองทุนหมูบานคือ การลงทุนดานธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ดี งานศึกษาขางตนไมพบวา จํานวนของธุรกิจเกิดใหม จํานวนเงินที่ลงทุนทําธุรกิจ (ทั้งจาก
ธุรกิจคาขาย และการเกษตร) จํานวนเงินในการซื้อปจจัยการผลิตในการเกษตร และความนาจะเปน
ในการเป น ผู ป ระกอบการ เพิ่ มขึ้ น อย า งมีนัย สําคั ญ แตอยางใด ทั้งนี้อาจเปน เพราะจํานวนเงิน ที่
ครัวเรือนสามารถขอสินเชื่อไดคอนขางนอยเกินไปสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ อยางไรก็ดี นักวิจัยทั้งสอง
พบวา โครงการฯ สงผลใหรายไดจากคาจางเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินเชื่อจากโครงการฯ ไม
เพียงแตมีผลกระทบตอครัวเรือนที่กูยืมเทานั้น แตยังมีผลกระทบทางออมตอคาจางแรงงานดวย ซึ่ง
เปนผลกระทบทางดุลยภาพทั่วไป (general equilibrium effect) ที่นาสนใจคือ ในงานวิจัยชิ้นนี้
กลับไมพบวารายไดจากธุรกิจและรายไดแรงงานในครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต
อยางใด นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบวา ในระยะยาว (6 ปหลังจากมีกองทุนฯ) กองทุนหมูบาน
สงผลใหปริมาณเงินกูในระบบเพิ่มสูงขึ้น การผิดนัดชําระหนี้ของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว แต
การผิดนัดชําระหนี้ในระยะสั้นกลับไมเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3.6: ผลกระทบของกองทุนหมูบานในดานตาง ๆ จากสมการแบบถดถอย
(regression analysis)

ที่มา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend (2012)
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แมวา Kaboski and Townsend (2012) จะใหบทเรียนที่นาสนใจหลายประเด็น แตการวิเคราะห
โดยใชสมการถดถอยแบบยอ (reduced form regression) ทําใหเราไมสามารถอธิบายถึงกลไกที่
นําไปสูผลกระทบของโครงการฯ ไดชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น Kaboski and Townsend (2011) ได
ประมาณการแบบจําลองเชิงโครงสราง (structural model) ซึ่งสรางมาจากแบบจําลองที่ใหความ
สนใจกับปญหาขอจํากัดดานการกูยืม (borrowing constraint) เชน ไมสามารถกูยืมได หรือ กูยืมได
นอยเกินไป และเงื่อนไขดานการลงทุนที่ตองลงทุนเปนกอน (lumpy investment condition)[5]
โดยกํ า หนดให บ ทบาทสํ า คั ญ ของกองทุ น หมู บ า นคื อ การบรรเทาป ญ หาข อ จํ า กั ด ก า นการกู ยื ม
(relaxing the borrowing constraint) จุดเดนของแบบจําลองเชิงโครงสรางคือ ความสามารถใน
การทํ านายผลกระทบของโครงการหรือนโยบายที่เราสนใจแตไมไดเกิดขึ้น จริง (counterfactual
policy) ซึ่งจะชวยใหเราสามารถตัดสินใจเลือกนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แบบจําลองที่สรางขึ้นอธิบายวา ครัวเรือนที่มีสภาพคลอง (liquidity) ที่แตกตางกัน จะตอบสนองตอ
กองทุนหมูบานแตกตางกันไป โดยแบงครัวเรือนออกไดเปน 5 กลุม (1) กลุมที่มีสภาพคลองต่ํามาก
และจะไมชําระหนี้ (default) การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ (credit) จะไมมีผลตอการบริโภคของพวกเขาแต
อยางใด (2) กลุมที่ มีสภาพคล องต่ําแตยังชําระหนี้และขอจํากัดดานการกูยืมที่ตรึงตัว (binding
borrowing constraints) การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ (credit) จะมีผลทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้นดวยการ
กูยืมจากสินเชื่อที่มีเพิ่มมากขึ้น (3) ครัวเรือนที่มีสภาพคลองคอนขางสูงซึ่งขอจํากัดดานการกูยืมไมตรึง
ตัว การบริโภคจะเพิ่มขึ้นดวยการลดสินทรัพยที่มีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แทนที่จะกูยืม
มากขึ้น เนื่องจากพวกเขารูวาจะมีแหลงเงินกูใหใชในอนาคต (4) กลุมที่มีสภาพคลองคอนขางสูงและ
พรอมจะลงทุนซึ่งมีขอจํากัดดานการกูยืมที่ตรึงตัว ครัวเรือนกลุมนี้จะลงทุนดวยการกูยืมที่มากขึ้น
พรอมกับการลดการบริโภคลง (5) กลุมที่มีสภาพคลองสูงมากซึ่งขอจํากัดดานการกูยืมไมตรึงตัว จะ
บริโภคเพิ่มขึ้นดวยการลดสินทรัพยแทนที่จะกูยืมมากขึ้น เนื่องจากรูวาจะมีแหลงเงินกูใหใชในอนาคต
ดูรูปที่ 3.3 ประกอบ
ผลการประมาณการของแบบจําลองพบวา ครัวเรือนที่มีแนวโนมที่จะเพิ่มการบริโภคหลังจากมีกองทุน
หมูบาน (กลุมที่ 2, 3 และ 5) มีทั้งหมดประมาณรอยละ 77 ในขณะเดียวกัน กลุมที่เพิ่มการบริโภค
โดยไมตองกูเพิ่ม (กลุมที่ 3 และ 5) มีทั้งหมดประมาณรอยละ 51 ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่ง ขอคนพบสวน
นี้ชวยอธิบายวาทําไม Kaboski and Townsend (2012)[6] จึงพบวา การบริโภคเพิ่มขึ้นมากกวา
สินเชื่อที่ใสเขาไป ในขณะเดียวกัน ผลการประมาณการพบวา กลุมที่มีสภาพคลองคอนขางสูงและ
พรอมจะลงทุนมีอยูเพียงรอยละ 4 ซึ่งก็ไมเปนที่นาแปลกใจวาทําไม งานศึกษากอนหนานี้จึงพบวา
กองทุนหมูบานไมสามารถชวยเพิ่มการลงทุนไดมากนัก
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ที่มา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend, 2011
รูปที่ 3.3 : การกระจายตัวของผลประโยชนจากโครงการกองทุนหมูบานตอครัวเรือนในหมูบาน
ขอสรุป
โดยรวม งานศึกษาของ Kobaski and Townsend (2011, 2012) ชี้ใหเห็นวา กองทุนหมูบานชวย
ใหครัวเรือนมีระดับการบริโภคที่สูงขึ้น เนื่องจากชวยลดปญหาขอจํากัดดานการกูยืม (borrowing
constraint) และมีผลทําใหครัวเรือนลดสินทรัพยที่มีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แตกองทุน
หมูบานไมสามารถเพิ่มจํานวนผูประกอบการหรือชวยใหกิจการที่มีอยูแลวสามารถขยายตัวไดมาก
เทาใดนัก ดังนั้น การเพิ่มเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานในอนาคตนาจะมีผลทําใหครัวเรือนสามารถเพิ่ม
การบริโภค แตอาจจะไมสามารถเพิ่มการลงทุนได และที่สําคัญ ภาครัฐควรจะพิจารณาการใหเงิน
สนับสนุนโดยตรงแกครัวเรือนแทนการเพิ่มเงินใหกับกองทุนหมูบาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกวา
เอกสารอางอิง
[1] Kaboski, J. P. and R. M. Townsend (2011). A structural evaluation of a largescale quasi-experimental microfinance initiative. Econometrica 79(5), 1357–
1406.
[2] Kaboski, J. P. and R. M. Townsend (2012). The impact of credit on village
economies. American economic journal. Applied economics 4(2), 98.
ข อ คิ ด เห็ น ที่ ป รากฏในบทความนี้ เ ป น ความเห็ น ของผู เ ขี ย น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งสอดคล อ งกั บ
ความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ
1) http://thaipublica.org/2015/09/ncpo-cabinet-2558_38/
ในชวงที่ทั้งสองเขียนงานวิจัย ขอมูลชุดดังกลาวไดจัดเก็บมาแลวเปนเวลา 11 ป
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2) ในงานศึกษาของ Kaboski and Townsend (2012) ไดแสดงผลของโครงการฯ ตอการ
บริโภคในหมวดตาง ๆ ทั้งหมด 12 หมวด แตคณะผูเขียนเลือกแสดงผลเฉพาะแตที่ผลกระทบ
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ใ นหลายแบบจํ า ลองเท า นั้ น หมวดสิ น ค า ที่ ง านศึ ก ษาพบว า ผลไม มี
นัยสําคัญทางสถิติไดแก การใชจายดานการศึกษา ขาว การบริโภคแอลกอฮอลนอกบาน งาน
รื่นเริง เสื้อผา เปนตน
3) นัยสําคัญทางสถิติในที่นี้คือนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 10 % หรือนอยกวานั้น
4) แบบจํา ลองที่ การลงทุ นต องใชเงิน ที่ตองใชเงิน กอนแทนที่ขนาดใหญพอ จะชว ยสามารถ
อธิบายปรากฏการณที่เราอาจจะไมเห็นผลลัพธของการกูยืมตอการลงทุนเมื่อขนาดของเงินกู
มีขนาดเล็กเกินไป
5) งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มหลังจาก Kaboski and Townsend (2012) หลายป แตไดรับการตีพิมพ
กอน
6) ทั้งนี้ ตนทุนของกองทุนหมูบานอาจสูงกวานี้ เนื่องจากในการศึกษายังไมรวมถึงตนทุนในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน
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3.5 “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือนไทย”, อาชว
ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles
ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดดานการกูยืม ทําใหบางครัวเรือนที่มีความสามารถสูงแตมี
ระดับสินทรัพยต่ําไมสามารถรวบรวมเงินทุนไดเพียงพอที่จะเริ่มทําธุรกิจได นอกจากนี้ ธุรกิจของ
ครัวเรือนจํานวนมากยังใหผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ย แตครัวเรือนเหลานี้กลับไมสามารถขอ
สินเชื่อเพื่อนํามาขยายกิจการได ดังนั้น หากภาครัฐตองการสนับสนุนครัวเรือนที่มีความสามารถสูง
เหลานี้ในการดําเนินกิจการ นโยบายที่ชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน การค้ําประกัน
สินเชื่อ หรือ การรวมลงทุน นาจะมีประสิทธิผลมากกวานโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
วิสาหกิจขนาดยอม (small enterprises หรือ SEs) เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมูลคาผลผลิตจาก SEs ในป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 27.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) และ SEs กอใหเกิดการจางงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.5 ของการจางงานโดย
วิสาหกิจทั้งหมด (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2558) ดังนั้น การสนับสนุน
การดําเนินงานของ SEs และการผลักดันใหเกิดผูประกอบการรายใหม จึงเปนนโยบายที่ทุกรัฐบาลให
ความสําคัญ บทความนี้จะนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาการตัดสินใจทําธุรกิจของครัวเรือนและขอจํากัดที่
สงผลตอการตัดสินใจดําเนินธุรกิจโดยใชขอมูลการสํารวจระดับครัวเรือนในประเทศไทย
การตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน
Evans and Jovanovic (1989) เสนอแบบจําลองที่สามารถใชอธิบายการตัดสินใจเปน
ผูประกอบการของครัวเรือน โดยในแบบจําลองดังกลาว ผลตอบแทนจากการทําธุรกิจจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ (entrepreneurial ability) และครัวเรือนที่มีความสามารถ
ในการเป น ผู ป ระกอบการสู ง จะเลื อ กทํ า ธุ ร กิ จ ในขณะที่ ค รั ว เรื อ นที่ มี ค วามสามารถในการเป น
ผูประกอบการต่ําจะเลือกเปนลูกจาง นอกจากนี้ ระดับสินทรัพยของครัวเรือนยังสงผลตอการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากครัวเรือนจะเผชิญกับขอจํากัดในการกูยืม (borrowing constraints) ทําให
ครัวเรือนที่มีความสามารถสูง แตมีระดับสินทรัพยต่ํา อาจไมสามารถรวบรวมเงินทุนไดเพียงพอที่จะ
เริ่มตนทําธุรกิจหรือทําใหธุรกิจมีขนาดเล็กกวาขนาดที่เหมาะสมได
ขอจํากัดในการกูยืมของครัวเรือนไทย
Paulson and Townsend (2004) ศึกษาผลกระทบของขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศไทย โดยใชขอมูลการสํารวจระดับครัวเรือนรายป ในป
พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุดโครงการ Townsend Thai Project โดยชุดขอมูลดังกลาว
รวบรวมขอมูลของครัวเรือนที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลใน 4 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย
และ ศรีสะเกษ รวมกันทั้งสิ้น 2,880 ครัวเรือน
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Paulson and Townsend (2004) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเริ่มตนทําธุรกิจโดย
เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนที่เริ่มธุรกิจใหมภายในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2535–2540) กับ
ครั ว เรื อนที่ ไม ได ทํา ธุ ร กิ จ ผลการศึ กษาชี้วา ครั ว เรือนที่หัว หนา ครัว เรือนมีอายุ นอยกวา มีร ะดั บ
การศึกษาสูงกวาและมีสินทรัพยมากกวา จะมีโอกาสในการเริ่มตนทําธุรกิจมากกวา นอกจากนี้ ระดับ
สินทรัพยของครัวเรือนยังชวยเพิ่มระดับ
การลงทุนเริ่มตนและลดโอกาสที่ครัวเรือนจะเผชิญกับขอจํากัดในการขยายขนาดของกิจการอีกดวย
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่วา ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
Pawasutipaisit and Townsend (2011) เปรียบเทียบผลผลิตหนวยสุดทายของทุน (marginal
product of capital หรือ MPK) ของครัวเรือนที่มีระดับสินทรัพยที่แตกตางกัน โดย MPK เปน
ตัวชี้วัดวาครัวเรือนจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเทาใดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย ซึ่งหากไมมี
ขอจํากัดดานการลงทุนแลว MPK ของทุกครัวเรือนควรจะเทากัน โดยมีคาเทากับอัตราดอกเบี้ย
อยางไรก็ตาม Pawasutipaisit and Townsend (2011) พบวา MPK ของครัวเรือนขึ้นอยูกับระดับ
สินทรัพยของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีระดับสินทรัพยต่ํา จะมีคา MPK สูงกวาครัวเรือนที่มีระดับ
สินทรัพยสูง (รูปที่ 1) ซึ่งเปนหลักฐานสนับ สนุนสมมุติฐานที่วาครัว เรือนเผชิญกับ ขอจํากัดในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน นอกจากนี้ ยังพบวา MPK ของครัวเรือนที่มีระดับสินทรัพยต่ําหลายครัวเรือนมีคา
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยอีกดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหากครัวเรือนในกลุมดังกลาวสามารถเขาถึงแหลง
เงินกูในอัตราดอกเบี้ยปกติเพื่อนํามาขยายกิจการ จะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได
ผลของวิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของ
ประเทศไทยลดลงรอยละ 7.6 ในป พ.ศ. 2541 อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.2 ในป พ.ศ.
2540 เปนรอยละ 7.3 ในป พ.ศ. 2541 และสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานครั้งใหญ โดย Paulson
and Townsend (2005) พบวาสัดสวนของครัวเรือนที่ทําธุรกิจในชุดขอมูล Townsend Thai
Project เพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 11 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2541

ที่มา: Pawasutipaisit and Townsend (2011)
รูปที่ 3.4 : ผลผลิตหนวยสุดทายของทุน อัตราดอกเบี้ย และสินทรัพยของครัวเรือน
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Paulson and Townsend (2005) ไดศึกษาผลของวิกฤตเศรษฐกิจตอการตัดสินใจทําธุรกิจของ
ครัวเรือน โดยในชุดขอมูลแบงครัวเรือนที่ทําธุรกิจออกเปน 3 กลุมตามชวงเวลาที่เริ่มตนทําธุรกิจ คือ
กลุมที่เริ่มทําธุรกิจกอนวิกฤตเศรษฐกิจ กลุมที่เริ่มทําธุรกิจในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และกลุมที่เริ่มทํา
ธุรกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจ โดย Paulson and Townsend (2005) พบวา ระดับสินทรัพยของ
ครัวเรือนไมสงผลตอโอกาสในการเริ่มทําธุรกิจในชวงวิกฤตและหลังวิกฤต ซึ่งแตกตางจากชวงกอนเกิด
วิกฤตที่ระดับสินทรัพยของครัวเรือนชวยเพิ่มโอกาสในการเริ่มทําธุรกิจ ผลดังกลาวอาจสะทอนวา
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ช ว ยลดข อ จํ า กั ด ในการเขา ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น ของครั ว เรื อ น แต Paulson and
Townsend (2005) มองวาไมเปนเชนนั้น เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่เริ่มในชวงวิกฤตและหลัง
วิกฤต แตกตางจากธุรกิจที่เริ่มในชวงกอนเกิดวิกฤตอยางมีนัยสําคัญ โดยสัดสวนของธุรกิจบอกุง/บอ
ปลาและรานคาซึ่งคิดเปนรอยละ 48 ของธุรกิจที่เริ่มกอนเกิดวิกฤต ลดลงเหลือเพียงรอยละ 13 ของ
ธุรกิจที่เริ่มในชวงวิกฤต และรอยละ 14 ของธุรกิจที่เริ่มหลังวิกฤตตามลําดับ ในทางกลับกันสัดสวน
ของธุรกิจคาสงและคาปลีกเพิ่มจากรอยละ 17 ในชวงกอนวิกฤต เปนรอยละ 47 ในชวงวิกฤต กอนที่
จะลดลงมาเหลือรอยละ 25 ภายหลังวิกฤต นอกจากนี้ ระดับเงินลงทุนที่ใชในการเริ่มกิจการก็ลดลง
เปนอยางมากเชนกัน โดยคามัธยฐานของระดับการลงทุนลดจาก 36,747 บาท ในชวงเวลากอนเกิด
วิกฤต ลงมาเหลือ 1,350 บาทในชวงวิกฤต (รายละเอียดในตารางที่ 3.7)
ตารางที่ 3.7: ลักษณะของธุรกิจแบงตามชวงเวลาที่เริ่มดําเนินการ
กอนวิกฤต
ประเภทของธุรกิจ รอยละ ระดับการ
ลงทุน
บอกุง/บอปลา
19
42,027
รานคา
29
26,595
คาสง/คาปลีก
17
52,533
อื่นๆ
35
78,626
รวมทั้งหมด
100
36,747
จํานวนครัวเรือน
102
ที่มา: Paulson and Townsend (2005)

ในชวงวิกฤต
รอยละ ระดับการ
ลงทุน
6
37,800
7
10,366
47
793
40
5,166
100
1,350
208

หลังวิกฤต
รอยละ ระดับการ
ลงทุน
10
14,745
4
5,362
25
0
61
0
100
0
213

นอกจากนั้น Paulson and Townsend (2005) ยังพบวา ในชวงเวลาเดียวกัน ผลกําไรของธุรกิจที่
เริ่มกอนเกิดวิกฤต มีคาสูงกวาธุรกิจที่เริ่มในชวงวิกฤตหรือหลังวิกฤตอยางเห็นไดชัด ซึ่งสะทอนถึง
ระดับความสามารถในการเปนผูประกอบการที่แตกตางกัน โดย Paulson and Townsend (2005)
เชื่อวาจํานวนครัวเรือนที่ทําธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงวิกฤตและหลังวิกฤตไมไดเปนเพราะ
วิกฤตเศรษฐกิจชวยลดขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนของครัวเรือน แตเปนเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ
ทําใหผลตอบแทนจากการเปนลูกจางลดลง อันเนื่องมาจากคาจางที่ลดลงหรือการถูกเลิกจาง จึงทําให
ครั ว เรื อ นที่ เ คยเป น ลู ก จ า งเปลี่ ย นมาเริ่ ม ทํ า ธุ ร กิ จ มากขึ้ น ถึ ง แม ว า ความสามารถในการเป น
ผูประกอบการจะไมสูงนัก
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ขอสรุปและนัยเชิงนโยบาย
งานวิจัยที่นําเสนอในบทความนี้ ชี้ใหเห็นวาครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดในการเขาถึง
แหลงเงินทุน ทําใหบางครัวเรือนที่มีความสามารถสูง แตมีสินทรัพยต่ํา ไมสามารถรวบรวมทุนไดเพียง
พอที่จะเริ่มทําธุรกิจ ผลการศึกษายังชี้วา ธุรกิจของครัวเรือนจํานวนมากใหผลตอบแทนที่สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ย แตครัวเรือนเหลานี้กลับไมสามารถขอสินเชื่อเพื่อนํามาขยายกิจการได ดังนั้น หากภาครัฐ
ตองการสนับสนุนครัวเรือนที่มีความสามารถสูงเหลานี้ในการดําเนินกิจการ นโยบายที่ชวยเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงแหลงทุน เชน การค้ําประกันสินเชื่อ หรือ การรวมลงทุน นาจะมีประสิทธิผลมากกวา
นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เอกสารอางอิง
[1] สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2558. “รายงานสถานการณวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2558”
[2] Evans, D. S. and B. Jovanovic (1989): “An Estimated Model of Entrepreneurial
Choice under Liquidity Constraints,” Journal of Political Economy, 97(4): 808–
827.
[3] Paulson, A. L. and R. M. Townsend (2004): “Entrepreneurship and Financial
Constraints in Thailand,” Journal of Corporate Finance, 10(2): 229–262.
[4] Paulson, A. L. and R. M. Townsend (2005): “Financial Constraints and
Entrepreneurships: Evidence from the Thai Financial Crisis,” Federal Reserve
Bank of Chicago Economic Perspectives, 29(3): 34–48.
[5] Pawasutipaisit, A. and R. M. Townsend (2011): “Wealth Accumulation and
Factors Accounting for Success,” Journal of Econometrics, 161(1): 56–81.
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3.6 “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันที่สมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”, นราพงศ ศรีวิศาล
, aBRIDGEd articles
อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันภัยที่จะชวยใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภคใหคงที่ได
อยางสมบูรณ (smooth consumption) คือ ปญหา asymmetric information ในรูปแบบตางๆ
ไดแก ปญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ไมสมควร (moral hazard) ปญหาขอจํากัดในการ
ปฏิบัติตามขอตกลงกลุม (limited commitment) และปญหาการปกปดรายไดที่แทจริง (hidden
income) ของครัวเรือน จากการศึกษาโดยขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data พบวา
อุปสรรคสําคัญสําหรับ ครัวเรือนในชุมชนชนบทของไทยในกลุมตัวอยางนี้ คือ การปกปดรายไดที่
แทจริง ดังนั้น การมีนโยบายที่ชวยใหผูรับประกันสามารถประมาณรายไดที่แทจริงของครัวเรือนไดดี
ขึ้น จะสงผลดีตอการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงของ
ครัวเรือนในชุมชนชนบทไทยได
ในทางเศรษฐศาสตร การรักษาระดับการบริโภคที่เหมาะสม (smooth consumption) จะชวยให
ครัวเรือนไดรับอรรถประโยชน (utility) สูงสุดจากทรัพยากรที่มี แตในทางปฏิบัติ หลายครัวเรือนตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบซึ่งสงผลตอความไมแนนอนของรายได อาทิ ภัยธรรมชาติที่สงผล
ตอผลิตผลการเกษตร อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไขเจ็บที่สงผลตอแรงงานในครัวเรือน เปนตน ดวยเหตุนี้
หลายครัวเรือนที่ไมมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ อาจจะตองลดการบริโภคลงในบางชวงเวลา
ที่มีรายไดนอยและบริโภคมากขึ้นเมื่อมีรายไดดี อยางไรก็ตาม พัฒนาการในตลาดการเงิน (financial
market) ได ทํ า ให เ กิ ด เครื่ องมื อทางการเงิ น หลายชนิ ด ที่ช ว ยในการกระจายความเสี่ ย ง (risk
diversification) เพื่อใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภคไดดีขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ
เพื่อการออม (saving) เพื่อการกูยืม (borrowing) และเพื่อการประกันภัย (insurance) นอกจากนี้
ยังมีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นงาน ที่ชี้ใหเห็นวามีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางไมเปน
ทางการ (informal risk-sharing system) เชน ในรูปแบบของการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางครัวเรือน
เปนตน ซึ่งชวยในการกระจายความเสี่ยงของครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไมสามารถเขาถึงตลาด
เงินไดมากเทาที่ควร ดังเชนในเขตชนบทของประเทศไทย คําถามที่นาสนใจ คือ ทําไมเครื่องมือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะชวยใหครัวเรือนสามารถ
รักษาระดับการบริโภคใหคงที่ได ทําไมขอมูลสํารวจภาคครัวเรือนโดยทั่วไปยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ทางบวก ระหวางการอุปโภคบริโภคกับรายไดที่มักจะมีความผันผวน อะไรคือปญหาหรืออุปสรรคใน
การเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยที่ดีพอเพื่อใหครัวเรือนบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางสมบูรณ
ความเสี่ยงอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญ คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะครัวเรือน (idiosyncratic
risk) ซึ่งจะสงผลกระทบตอบางครัวเรือนเทานั้น และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนหรือระบบ
เศรษฐกิจ โดยรวม (aggregate risk) ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกครัว เรือนในชุมชนหรือในระบบ
เศรษฐกิจนั้นๆ ในกรณีของ aggregate risk นั้น แตละครัวเรือนในชุมชนหรือระบบเศรษฐกิจเดียวกัน
จะไม ส ามารถบริ ห ารจั ด การโดยการช ว ยเหลื อซึ่ งกั น และกั น ได เนื่อ งจากทุ กครัว เรื อนจะได รั บ
ผลกระทบเหมือนและพรอมๆ กัน อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑการออมและการกูยืมตางๆ จะมีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพราะสามารถชวยใหครัวเรือนจัดสรรทรัพยสินเพื่อการบริโภค
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ขามชวงเวลา (intertemporal allocation) ได ดังเชนในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมหรือภัยแลงซึ่งเปน
aggregate shock ที่ทําใหทุกครัวเรือนในหมูบานเดียวกันไดรับผลผลิตจากการเพาะปลูกต่ําและสงผล
ให มี ร ายได น อ ยนั้ น ครั ว เรื อ นอาจจํ า เป น ต อ งบริ โ ภคจากรายได ที่ เ ก็ บ ออมไว ห รื อ ที่ กู ยื ม มาแทน
เนื่องจากทุกครัวเรือนประสบปญหาในเวลาเดียวกัน ทําใหการขอความชวยเหลือจากคนในหมูบาน
เดียวกันเปนไปไดยาก เปนตน สวนในกรณีของ idiosyncratic risk อาทิ กรณีที่หัวหนาครัวเรือน
ประสบอุบัติเหตุทําใหทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและไมสามารถประกอบอาชีพได ผลิตภัณฑการออม
หรือการกูยืมอาจไมเพียงพอ เนื่องจากรายไดของครัวเรือนจะลดลงอยางถาวร ในกรณีเชนนี้ ระบบ
ประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยงระหวางครัวเรือนจะมีบทบาทสําคัญในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากจะมีการจัดสรรทรัพยากรระหวางครัวเรือน (Cross-sectional Allocation) ไปชวยเหลือ
ครัวเรือนที่โชครายดังกลาวได
นักเศรษฐศาสตรหลายทาน ไดพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
รายไดและการบริโภค ที่จะใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในสถานการณตางๆ และ
พบวาในกรณีที่ครัวเรือนสามารถออมหรือกูยืมเงินไดโดยไมมีขอจํากัด และไมมีปญหา asymmetric
information กลาวคือ ทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับครัวเรือนอยางถูกตอง
ครบถวนเพื่อใชในการตัดสินใจ ระบบประกันภัยที่จะชวยใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภค
ได โ ดยไม ขึ้น กั บ รายได ที่เ ปลี่ ย นแปลงในแตล ะชวงเวลาจะสามารถเกิดขึ้น ได กลาวอีกนัย หนึ่งคือ
asymmetric information เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับบริหาร
จัดการความเสี่ยงในหลายรูปแบบไมสามารถเกิดและคงอยูไดตามกลไกตลาด ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑที่มี
อยูในปจจุบันไมเพียงพอใหครัวเรือนสามารถขจัดความเสี่ยงของรายไดที่ไมแนนอนเพื่อรักษาระดับ
การบริโภคใหคงที่ไดอยางสมบูรณ
หนึ่งในปญหา asymmetric information ที่เปนอุปสรรคตอการสรางระบบประกันรายไดที่สมบูรณ
ไดแก ในกรณีที่ครัวเรือนมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ไมสมควรหลังจากเขารวม
ระบบประกันภัย หรือในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา moral hazard งานวิจัยหลายชิ้น ไดแก Phelan
(1998) และ Rogerson (1985) เปนตน ไดผนวกปญหา moral hazard เขาไปในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร เ พื่ อศึ กษาความสั มพั น ธ ร ะหวา งรายไดและการบริโ ภค ซึ่ง ในกรณีนี้ปญ หา moral
hazard เกิดจากการที่ครัวเรือนตองใชความพยายามในการลงแรงงานหรือความคิดในกระบวนการ
ผลิ ตเพื่อให ได ผลผลิ ตที่ดี แตมีความเป น ไปไดที่ความพยายามดังกลาวอาจไมสงผล ดังนั้น หากผู
รับประกันไมสามารถตรวจสอบถึงระดับความพยายามที่ครัวเรือนใชในการผลิตได ผูรับประกันจะไม
สามารถทราบไดวาครัวเรือนลดความพยายามในการผลิตลง หรือทําเต็มความสามารถแตโชคราย
ไดรับผลผลิตที่ไมดี ดวยเหตุนี้จึงมีชองทางใหครัวเรือนลดตนทุนการผลิตดวยการไมพยายามลงแรงลง
ความคิดแลวไปขอรับสินไหมชดเชยกับทางผูรับประกันแทน โดยอางวาไดพยายามแลวแตโชครายได
ผลผลิตนอย
Limited Commitment หรือขีดจํากัดในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมครัวเรือน เปนอีก
ปญหา asymmetric information ที่เปนอุปสรรคตอการเกิดระบบประกันที่สมบูรณ โดยเฉพาะ
ระบบประกั น ที่ เ กิ ด จากการรวมกลุ ม ครั ว เรื อ นและกระจายความเสี่ ย งภายในกลุ ม ครั ว เรื อ น
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ตัวอยางเชน ในกรณีที่หลายครัวเรือนรวมกลุมกันเพื่อประกันความเสี่ยงของรายไดที่ผันผวน โดยมี
ขอตกลงรวมกันใหในแตละชวงเวลาครัวเรือนที่โชคดีไดรับผลผลิตหรือรายไดดีใหความชวยเหลือแก
ครัวเรือนที่โชครายไดรับผลผลิตหรือรายไดต่ํา หากขอตกลงดังกลาวไมสามารถบรรลุไดหรือแตละ
ครัวเรือนมีแนวโนมที่จะไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวเมื่อมีรายไดดีแลวนั้น การประกันลักษณะ
ดังกลาวจะไมสามารถเกิดและคงอยูได ดังที่ศึกษาในงานวิจัยของ Kimball (1988), Coate and
Ravallion (1993), และ Ligon et, al. (2002) โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เพิ่มความ
เปนไปไดในการเกิดปญหา limited commitment ดังกลาว อีกปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการ
เกิดการประกันความผันผวนของรายได คือ ปญหาที่ผูบริหารจัดการระบบประกันหรือผูรับประกันไม
สามารถตรวจสอบรายไดที่แทจริงของแตละครัวเรือนได ทําใหครัวเรือนมีแรงจูงใจที่จะรายงานรายได
ที่ต่ํากวาความเปนจริง หรืออาจกลาวไดวา ครัวเรือนพยายามปกปดรายไดบางสวน เพื่อใหไดรับการ
จัดสรรความชวยเหลือจากระบบประกันเพิ่มมากขึ้น
ในทางนโยบาย นอกเหนือจากความเขาใจวาปจจัย ใดบางที่อาจจะเปนอุป สรรคตอการเกิดระบบ
ประกั น ที่ ส มบูร ณ แล ว ประเด็ น ที่ สํ า คัญกวาคือ การชี้ชัดวาปจ จัย ใดเหลานี้ที่เปน สาเหตุห ลักของ
อุปสรรคดังกลาวในสถานการณจริง เพื่อใหสามารถออกแบบนโยบายมาเพื่อแกปญหาไดอยางตรงจุด
เพราะหากใชนโยบายผิดแลวอาจสงผลเสียมากขึ้นได ตัวอยางเชน นโยบายที่การันตีการจางงานหรือ
ประกันรายไดในชนบทมีแนวโนมที่จะทําใหปญหา moral hazard และ limited commitment
รุนแรงขึ้น เพราะการที่ประชาชนมีทางเลือกที่จะทํางานที่รัฐจัดใหจะทําใหผลเสียจากการลดความ
พยายามในการผลิตหรือความจําเปนที่จะตองเขารวมกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในชุมชน
ลดลง ในทางกลับกัน นโยบายดังกลาวจะชวยลดปญหา hidden income เพราะครัวเรือนไมสามารถ
อางไดวามีรายไดนอยเกินไป
เพราะฉะนั้น นโยบายดังกลาวจะสงผลใหระบบประกันหรือการแชรความเสี่ยงระหวางครัวเรือนใน
ชุมชนตามกลไกตลาดเกิดไดงายขึ้นหากอุปสรรคสําคัญ คือ hidden income ไมใช moral hazard
หรือ limited commitment เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่เปนอุปสรรคตอการมีประกันรายได
อยางสมบูรณ Kinnan (2014) ไดใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่ผนวกความเปนไปไดที่จะเกิด
ปญหา moral hazard, limited commitment และ hidden income ในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรายไดและการบริโภค เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐมิติวา ปจจัยใดเปนอุปสรรค
สําคัญของการเกิดระบบประกันที่สามารถชวยใหครัวเรือนรักษาระดับการบริโภคไดอยางสมบูรณ โดย
ใชความสามารถในการคาดการณการบริโภคของครัวเรือนจากตัวแปรที่สรางจากขอมูลรายไดในอดีต
เพื่อแยกปญหา moral hazard และ limited commitment ออกจาก hidden income จากนั้น
Kinnan (2014) ไดนําวิธีการดังกลาวมาทดสอบกับขอมูล Townsend Thai Monthly Micro data
ที่มีร ายละเอียดเกี่ยวกับรายไดที่แทจริงและการบริโภคในระดับ ครัว เรือนเปนอนุกรมเวลา (time
series) ที่ยาวเพียงพอ การศึกษานี้พบวาสาเหตุสําคัญของปญหาสําหรับครัวเรือนในชนบทไทยเหลานี้
คือการปกปดรายไดที่แทจริง (hidden income) ไมใช moral hazard และ limited commitment
เพราะฉะนั้ น นโยบายประกั น รายได นโยบายการประกั น การจ า งงาน หรื อ นโยบายที่ ช ว ยให ผู
รับประกันสามารถประมาณรายไดที่แทจริงของครัวเรือนไดดีขึ้นจะสงผลดีตอการสรางสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมใหเกิดระบบประกันความเสี่ยงระหวางครัวเรือนในชุมชนชนบทไทยได
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ขอสรุป
การสรางนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิดระบบประกันภัยใหครัวเรือนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
รั กษาระดั บ การบริ โ ภคให คงที่ ได อย า งสมบูร ณ (smooth consumption) ตามกลไกตลาด
จําเปนตองเขาใจถึงสาเหตุสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบประกันดังกลาว สําหรับครัวเรือน
ในชุมชนชนบทไทยจากการศึกษาดวยขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data นั้น อุปสรรค
ที่สําคัญคือ การปกปดรายไดที่แทจริงของครัวเรือนตอผูรับประกัน (hidden income) ดังนั้น
นโยบายที่จะสงผลดีควรชวยลดปญหาดังกลาว อาทิ นโยบายประกันรายได นโยบายการประกันการ
จางงาน หรือนโยบายอื่นๆ ที่ชวยใหผูรับประกันสามารถประมาณรายไดที่แทจริงของครัวเรือนไดดีขึ้น
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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ชุดโครงการพัฒ นาองค์ความรู้ เศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือนไทยได้ให้ การสนับสนุ น
Townsend Thai Data ให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้า (panel data)
อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
โดยในระยะแรกของโครงการฯ ได้มีโครงการย่อยที่พัฒนาข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูล ทังหมด 5
โครงการ ได้แก่ โครงการฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้าเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และ
สังคม, โครงการฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม, โครงการการศึกษา
การค้าระดับหมู่บ้านในไทยโดยใช้แบบจ้าลองการเลือกอาชีพที่มีความไม่สมบูรณ์ของตลาดการเงิน ,
โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย และโครงการจัดท้าฐานข้อมูลแบบตัวอย่าง
ซ้าจากข้อมูลภาวะการท้างานของประชากร นอกจากนี ชุดโครงการฯ มุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่าย
นั กวิจั ย ทังภายในและภายนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิ ต งานวิจัยเชิงลึ กโดยการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Townsend Thai Data ให้มากยิ่งขึน
งานวิจัยและบทความที่เกิดขึนจากชุดโครงการนีช่วยให้เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ส้าคัญต่อประเทศชาติ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี
1. บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน: กองทุนหมู่บ้านช่วยให้ครัวเรือนมีระดับการบริโภคที่สูงขึน
เนื่องจากช่วยลดปัญหาข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืม (borrowing constraint) และมีผลท้าให้
ครัวเรือนลดสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แต่กองทุนหมู่บ้านไม่
สามารถเพิ่มจ้านวนผู้ประกอบการหรือช่วยให้กิจการที่มีอยู่แล้วสามารถขยายตัวได้มาก
เท่าใดนัก ดังนัน การเพิ่มเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านในอนาคตน่าจะมีผลท้าให้ครัวเรือน
สามารถเพิ่มการบริโภค แต่อาจจะไม่สามารถเพิ่มการลงทุนได้ และที่ส้าคัญ ภาครัฐควร
จะพิจ ารณาการให้ เงิน สนั บ สนุนโดยตรงแก่ครั ว เรือนแทนการเพิ่ มเงินให้ กับกองทุ น
หมู่บ้าน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า
2. ระบบการประกันในชนบทไทย: การสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบประกันภัยให้
ครัวเรือนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาระดับการบริโภคให้คงที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ (smooth consumption) ตามกลไกตลาด จ้าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุส้าคัญที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบประกันดังกล่าว ส้าหรับครัวเรือนในชุมชนชนบทไทย
จากการศึกษาด้วยข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data นัน อุปสรรคที่
ส้าคัญคือ การปกปิดรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนต่อผู้รับประกัน (hidden income)
ดังนั น นโยบายที่ จ ะส่ งผลดีควรช่ ว ยลดปัญหาดังกล่ าว อาทิ นโยบายประกันรายได้
นโยบายการประกั น การจ้ า งงาน หรื อ นโยบายอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ประกั น สามารถ
ประมาณรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนได้ดีขึน
3. ข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืมและการเป็นผู้ประกอบการ: ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับ
ข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืม ท้าให้บางครัวเรือนที่มีความสามารถสูงแต่มีระดับสินทรัพย์ต่้าไม่
สามารถรวบรวมเงินทุนได้เพียงพอที่จะเริ่มท้าธุรกิจได้ นอกจากนี ธุรกิจของครัวเรือน
จ้านวนมากยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบีย แต่ครัวเรือนเหล่านีกลับไม่สามารถ
ขอสินเชื่อเพื่อน้ามาขยายกิจการได้ ดังนัน หากภาครัฐต้องการสนับสนุนครัวเรือนที่มี
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ความสามารถสูงเหล่านีในการด้าเนินกิจการ นโยบายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เช่น การค้าประกันสินเชื่อ หรือ การร่ว มลงทุน น่าจะมีประสิ ทธิผ ลมากกว่า
นโยบายสินเชื่อดอกเบียต่้า
4. ความเสี่ยงและผลตอบแทน: ผู้ก้าหนดนโยบายจะต้องพยายามแยกผลตอบแทนจาก
ความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงส่วนบุคคล
(idiosyncratic risk premium) ให้ได้ก่อนที่จะสรุปว่าปัญหาของครัวเรือนคืออะไร ซึ่ง
จะช่วยให้ออกนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ได้ ดี พ อ อาจจะเข้ า ใจได้ ว่ า ครั ว เรื อ นที่ มี อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น สู ง และมี
ทรัพย์สินไม่มากทุกครัวเรือนมีข้อจ้ากัดด้านการเงิน (financial constrained) ทังที่ใน
ความเป็นจริงอาจจะเป็นผลของความเสี่ยงส่วนบุคคล (idiosyncratic risks)
ท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยเชื่อว่า ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทยจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจั ยและผู้ก้าหนดนโยบายของประเทศให้สามารถออกแบบนโยบายโดย
อาศัยงานวิจัยเชิงลึกจากฐานข้อมูล Townsend Thai Data ที่มคี ุณภาพจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ประเทศได้ นอกจากนี คณะผู้วิจัยจะจัดประชุมเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือยข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานวิจัยเชิงลึกนีถูกน้าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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Abstract
We use a variety of different data sets from Thailand to study not only the extremes
of micro and macro variables but also within-country flow of funds and labor migration.
We develop a general equilibrium model that encompasses regional variation in the
type of financial friction and calibrate it to measured variation in regional aggregates.
The model predicts substantial capital and labor flows from rural to urban areas even
though these differ only in the underlying financial regime. Predictions for micro
variables not used directly provide a model validation. Finally we estimate the impact
of a policy counterfactual, regional isolationism.
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1

Introduction

Big data and big theory are increasingly used together to construct economic models that
defy more traditional boundaries. Big data is frequently thought of as the use of large
administrative data sets, though it includes other types of data, and also refers to studies in
which there is both a complexity and variety of data that need to be linked, connected, and
correlated.

1

The term “big theory” is used by West (2013) as a counterweight, arguing that

without a unified, conceptual framework, big data loses much of its potency and usefulness.
In this paper we use a variety of different data sets from Thailand to study not only
the extremes of micro and macro variables but also the meso data in between. By meso
data we mean variables that are aggregated up from the underlying individual agent data
to some degree, to village/town, county or region but not all the way to economy-wide
aggregates. Our focus in fact is within-country flow of funds and labor migration. We use
findings in the underlying micro data to infer cross-regional variation in financial frictions,
use this variation in model formulation, calibrate the model around parameter estimates in
the micro data and measured variation in regional aggregates, and then make predictions.
The model predictions run the entire range from macro to the key flow of funds and labor
migration variables, and back to variables at the micro level. The latter is part of model
validation, especially when we make predictions for micro variables not used directly in
the model formulation and calibration. We also show that if we had followed much of the
literature on financial frictions, and just assumed those frictions, rather than what we see
or infer on the ground, then we would not be able to simultaneously match salient features
of both the meso- and micro data. Finally we use the structural model to perform various
counterfactual policy experiments.
Our principle findings are as follows. First, we compute steady state solutions to a
model with heterogeneous producers with two regions that differ in the underlying financial
regime. More precisely, we build on evidence from Thai micro data that moral hazard fits
best in urbanized areas and in the Central region whereas limited commitment is a better
fit in rural areas and in the Northeast.2 Second we calibrate the model economy parameters
around measured difference across these regions in income, consumption to income, capital
to income, wealth, and the incidence of enterprise; we then find that parameter estimates for
1

See the review by Einav and Levin (2014).
Throughout the paper we will interchangeably use the terms urban vs rural areas (using official geopolitical identifiers, metropolitan vs village) or regions (which indicates geographical variation, with six regional
groups: Central including greater Bangkok, Northern, Northeast, Western, Eastern, and South).
2

2

63

preferences, technology and the degree of constraint from limited comment are well within
plausible ranges (i.e. consistent with parameter values in the literature.) Third, at calibrated
values the model predicts substantial flow of capital from rural to urban areas even though
the two areas differ only in the underlying financial regime: 23 percent of capital in urban
areas is imported and rural areas loose 40 percent. Fourth, at the same time, there are huge
flows of labor in the same direction; 75 percent of labor in the urban areas comes from this
migration and rural areas loose 85 percent. Findings three and four can be summarized to
say that the urban areas uses 79 percent of the economy’s capital and 65 percent of its labor
even though urban areas are only 30 percent of the population (a number from the data).
Fifth, at the micro level we see that net savings differences across regions are consistent
with micro facts in the data; over the relevant range, credit is increasing with assets in the
Northeast region and constant or decreasing with assets in the Central region. Sixth, there
is much more persistence of capital in rural areas than in urban areas. These two facts,
five and six above, are consistent with the micro data and indeed were some key findings
used to motivate the variation in financial obstacles across regions in the first place. There
are also predictions for new moments/facts. We predict that the growth of net worth is
more concentrated in the Central region, and this is consistent with the data. Seventh,
predictions for firm size distribution by capital are quite consistent with the data, in that
the moral hazard regime has a skewed right tail as do urban areas relative to rural areas.
As noted, we find that making up financial obstacles cannot fit meso resource flows
and the micro data jointly. In particular, we show that it is key that the type of financial
regime varies across regions, as opposed to urban and rural areas being subject to the same
financial regime but with differing tightness of the financial constraint. To make this point,
we conduct the following experiment. We suppose that, instead of moral hazard, the urban
area is subject to the same form of limited commitment as the rural area but with a higher,
more liberal maximum leverage ratio. We show that to do as well as our benchmark economy
in terms of matching observed factor flows, we have to raise the urban leverage ratio to well
beyond reasonable levels. At the same time, the fit to micro data deteriorates: we lose the
fit of our baseline model to the distributions of firm size by region.
Finally, in a counterfactual experiment we explore the effects of wedges, which may reflect both frictions and policies, that restrict cross-regional factor flows. We consider the
extreme case of completely shutting down resources flows and moving to regional autarky
and show that this has interesting implications for regional aggregates, inequality, factor
prices, and TFP. In particular, a move to autarky would be associated with households in
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rural areas experiencing increases on average in consumption, income, wealth; increases in
labor and capital used locally; but decreases in the wage (and in the interest rates); and
drops in TFP. Local inequality also decreases. For urban areas it is the reverse though
notably the movements in each of these variables is much more extreme. Local inequality
increases substantially. At the national level, results are mixed: though aggregate consumption, wealth, and capital decrease; labor supply, income, and TFP each increase. National
inequality increases, though by considerably less than in urban areas.
The micro- and meso data we use here come from both the Townsend Thai Project and
a variety of secondary data sets. The Townsend Thai project began in 1997 and include two
provinces in the Central area near Bangkok which are relatively highly developed, industrial,
and two provinces in the more rural Northeast, largely agricultural but with small business
enterprise. The information gathered includes interviews with households, joint liability
groups, 1 village financial institutions, and key informants. There are annual and monthly
data that constitute an ongoing panel. The detailed monthly data allowed the creating of
complete household-level monthly financial accounts: accrued income, balance sheet and
statement of cash flow. See Samphantharak and Townsend (2009). From these village-level
income and product accounts, NIPA, balance of payments and flow of funds were created
(Paweenawat and Townsend, 2012). Secondary data include a Community Development
Department village level Census (CDD), Population Census, Labor Force Survey, and the
Socio-Economic survey (SES) on income and expenditure. In sum, we use data on many
different variables from a variety of different sources to motivate and discipline our theory,
big data motivating the theory so to speak. We report the Townsend Thai project in more
detail in section 2 below.
We are of course joining others who have taken the route of exploring the implications
of meso data or of thinking about capital and labor flows. As Donaldson (2015) argues
in his review of the literature, much recent work in international trade exploits a fundamental symmetry between intra- and international trade, to learn about the fundamental
drivers of exchange of commodities among locations, whether across international borders or
not. A bit closer to our topic, there is a huge literature studying international capital flows
often stemming from differences in financial obstacles across countries. For example, Gourinchas and Jeanne (2013) study the negative correlation of TFP and capital flows among
OECD countries and identify a savings puzzle. Buera and Shin (2009) study differences in
the tightness of collateral financing constraints in the U.S. vs. emerging market countries:
heterogenous producers and an underdeveloped within-country capital market are used to

4

65

explain the joint dynamics of TFP and cross-country capital flows.
Our paper here is different from this work on trade and capital flows. In some ways we
are more limited. We focus on steady states rather than transition dynamics, which are hard
to compute for us given our realistic heterogeneity and variation in financial obstacles.3 But
part of this comes from our strength: we focus on varying types of diverse obstacles, not just
quantified cross-sectional difference in one supposed common obstacle but rather inferred
differences in obstacles from the micro data. We also examine within-country flow of funds
which arguably is a key measurement in mapping financial system of a given country. Finally
we couple this with a traditional development issue, labor migration and the composition
of the work force. Both capital and labor flows together are an integral part of the unified
conceptual framework of our model.
Of course, in practice there are many other factors that distinguish cities from villages
and industrialized from agricultural areas (for example, cities have better infrastructure,
higher population density, and regions vary in resource base etc). While we consider these
factors to be of great importance for explaining inter-regional flow of funds, we purposely
exclude them from our theory and focus on differences in financial regimes only. This is
because of the question we are interested in: how large are the capital and labor flows that
arise from regional differences in financial regimes alone? In our model, without regional
differences in the financial regimes, urban and rural areas would be identical with no factor
flows occurring between the two regions. One of our main results is that we can generate
a number of observed rural-urban patterns by letting only the financial regime differ across
these areas.
We begin in Section 2.1 with a somewhat detailed report on a series of separate papers
that use structural models in combination with diverse micro data from the Townsend Thai
project. Strikingly, there are common conclusions, despite the use of different data in each
study, different variables, and the use of different models: limited commitment or a buffer
stock model with credit limits is the prevalent financial friction in the Northeast region or in
3

An equilibrium in a heterogeneous agent models with financial frictions like ours is a fixed point in prices
such that factor markets clear. While solving for a stationary equilibrium is relatively straightforward, solving
for transition dynamics is challenging. This is because an equilibrium is a fixed point of an entire sequence
of prices (Buera and Shin, 2013). There are three main reasons why computing such transition dynamics are
hard in our setup. First, in contrast to the existing literature, our framework features two financial regimes
thereby doubling the computational burden of computing optimal policy functions for a given sequence of
prices. Second, the moral hazard regime is particularly computationally intensive. This is because as part
of the optimal contract we need to allow for lotteries to “convexify” the constraint (Phelan and Townsend,
1991). Third, the relevant state variable in the moral hazard regime – the joint distribution of wealth and
productivity – is extremely slow moving so the transitions are very slow and the price sequences that needs
to be iterated on are too long.
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the rural areas, whereas moral hazard or other information problems are more pronounced
in the Central region or in the urban areas. The models and data used range from a model
of occupational choice and financing constraints in combination with the 1997 baseline and
retrospective data, to a theory of repayment rates among joint liability groups of a government development bank disciplined by both the household data and a joint liability group
specialty survey, and a model of household/firm dynamics with variation in consumption,
income, capital and investment in the rural and urban surveys over multiple years.
These papers using the Thai data are of course not the only papers trying to assess the
importance of various possible obstacles or to distinguish between them. Most of the existing
literature works with collateral constraints that are either explicitly or implicitly motivated
as arising from a limited commitment problem.4 In contrast, there are fewer studies that
model financial frictions as arising from moral hazard.5 But few authors use micro data
to discipline their macro models.6 Even fewer (perhaps none?) use micro data to choose
between the myriad of alternative forms of introducing a financial friction into their model.
The microeconomic literature is somewhat more advanced in terms of taking seriously
different micro financial underpinnings and trying to distinguish between them in the data.
For example, Albuquerque and Hopenhayn (2004) and Clementi and Hopenhayn (2006) argue
that moral hazard and limited commitment have different implications for firm dynamics (see
also Schmid (2012)). Krueger and Perri (2011) compare and contrast the permanent income
hypothesis versus a model of self-insurance with borrowing constraints and conclude the
former explains the dynamics of their data better, and Broer (2013) compares a model with
self-insurance to one with limited enforcement. Abraham and Pavoni (2005), Doepke and
Townsend (2006) and Attanasio and Pavoni (2011) discuss how consumption allocations
differ under moral hazard with and without hidden savings versus full information.
At the meso level we report what we know in Thailand in Section 2.2, namely factor
flows within Thailand. More generally, there is an existing (though limited) literature on
4
See e.g. Evans and Jovanovic (1989); Holtz-Eakin, Joulfaian and Rosen (1994); Banerjee and Duflo
(2005); Jeong and Townsend (2007); Buera and Shin (2013); Buera, Kaboski and Shin (2011); Moll (2014);
Caselli and Gennaioli (2013); Midrigan and Xu (2014).
5
Notable exceptions are the early contributions by Aghion and Bolton (1997) and Piketty (1997), and
Ghatak, Morelli and Sjostrom (2001). Also see Shourideh (2012). Related, some papers study environments
with asymmetric information and costly state verification (as in Townsend, 1979), but there are again few of
these (Castro, Clementi and Macdonald, 2009; Greenwood, Sanchez and Wang, 2010a,b; Cole, Greenwood
and Sanchez, 2012). Finally, Martin and Taddei (2012) study the implications of adverse selection on
macroeconomic aggregates, and contrast them with those of limited commitment. Of course, moral hazard
plays a lead role in the macro financial literature on regulation. See Kareken and Wallace (1978) onward to
the present day.
6
One exception is Midrigan and Xu (2014).
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flow of funds within countries. Indeed the use of flow of funds accounts were central in
macroeconomics a few decades ago, as in the seminal work of Brainard and Tobin (1968)
and the contributions in Berg (1977). Unfortunately this had fallen out of fashion, until
recently.7 Using data from Mexico, an ongoing study by Serrano, Salazar-Altamirano and
Baez (2015) finds that municipalities (counties) with cities of more than 300,000 inhabitants
tend to borrow from municipalities with smaller or no cities. This is consistent with the
capital flows that arise in our model.8 Within-country labor migration, in contrast, is a
widely studied issue. We report, again in section 2.2, what we know from Thailand. More
generally, labor migration has been a key part of the development literature since the seminal
contributions of, e.g., Lewis (1954), Ranis and Fei (1961) and Harris and Todaro (1970).9
The paper is organized as follows. Section 2 summarizes what we know from Thai data
about financial obstacles and meso-level factor flows. Section 3 develops our theory, and
section 4 discusses the calibration. Section 5 examines the flow of funds in an economy
where individuals in urban areas are subject to moral hazard and those in rural areas are
subject to limited commitment. Section 6 compares the model’s predictions to micro data
from Thailand, and Section 7 explains why different financial regimes across regions are
necessary. Section 8 discusses what would happen if the rural and urban areas stopped
trading with each other and moved to autarky, and Section 9 concludes.

2

Micro/Meso Data Motivate Key Model Ingredients

2.1

Micro Data and Financial Obstacles

Here we describe a series of papers using data from the Townsend Thai project that document that even within a given economy, individuals face different types of financial frictions
depending on location. In particular, several studies using a variety of data, variables, and
approaches reach the same conclusion, namely that moral hazard problems are more pronounced in the Central region and in urban areas whereas limited commitment is the relevant
7

See e.g. Chari (2012) and Carpenter et al. (2015).
There is relatively more work, following Feldstein and Horioka (1980), that tests whether there is a
correlation between regional saving and investment (with perfect capital markets this correlation should be
zero). For China Chan et al. (2011) find provincial-level savings investment correlations that are diminishing
over time, presumably due to increasing interprovincial flows. Studies from developed economies typically
find low correlation, presumably because capital markets are sufficiently advanced (see e.g. Sinn, 1992; Dekle,
1996).
9
Also see the more recent theoretical contribution by Lucas (2004). Kennan and Walker (2011) and Bryan
and Morten (2015) study internal migration, the former in the United States and the latter in Indonesia.
8
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constraint in the Northeast region and in rural areas.
All papers we describe below use data from the Townsend Thai project which first started
collecting data in 1997. The initial sample in 1997 was a stratified clustered selection of
villages, four randomly selected villages in each tambon (a small sub-county), 16 tambons
chosen at random with a province, and four provinces deliberately selected based on a
pre-existing socio-economic income and expenditure survey, the Thai SES survey, to take
advantage of existing government data. Two provinces were selected in the relatively poor
agrarian Northeast and two in the developed Central region near Bangkok, to make sure we
had cross-sectional variety of stages of development. Within each village, households were
selected at random from rosters held by the Headman. In addition to the household survey,
with 2,880 households, there are instruments for the headman in each of the 192 villages, 161
village-level institutions, 262 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
joint liability groups, and 1,920 soil samples. The first collection of data was in April/May
of 1997. With the unanticipated Thai financial crisis, and the goal of assessing the impact of
this seemingly aggregate shock, we began in 1998 the first of many subsequent rural annual
resurveys in 4 tambons (16 villages) in each of the original four provinces, chosen at random.
The scale then expanded to more provinces, so as to be more nationally representative:
Two provinces in the South in 2003 and two in the North in 2004. An urban baseline and
subsequent annual resurveys were added beginning in 2006, in order to be able to compare
urban neighborhoods to villages in the same province. Finally, an intense monthly rural
survey began in August of 1998 in a subsample of the original 1997 baseline, 16 villages and
960 households, half in the Central region and half in the Northeast, to get the details on
labor supply, use of cash, crop production, and many other features that are only possible
to get accurately with frequent recall, high frequency data.
Several papers make use of these data to infer financial obstacles on the ground. A
brief summary is as follows. Paulson, Townsend and Karaivanov (2006) estimate the financial/information regime in place in an occupation choice model and find that moral hazard
fits best in the more urbanized Central region while limited commitment regime fits best
in the more rural Northeast. Karaivanov and Townsend (2014) estimate the regime for
households running businesses and find that a moral hazard constrained financial regime fits
best in urban areas and a more limited savings regime in rural areas. Finally, Ahlin and
Townsend (2007) with alternative data find that information seems to be a problem in the
Central area, limited commitment in the Northeast.
We now describe each of these papers in more detail. Paulson, Townsend and Karaivanov
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(2006) and Paulson and Townsend (2004) focus on occupation choice and financing. The
limited commitment model of Evans and Jovanovic (1989) and the moral hazard model
of Aghion and Bolton (1997) and Piketty (1997) are taken to data and compared. The
structural model delivers a mapping from prior wealth to eventual business entry, where
businesses include shops, restaurants, commercial shrimp, and dairy cattle. In more reduced
form analyses it is found that assets and borrowing are positively related in the Northeast and
negatively correlated in the Central region. The mapping and these reduced form findings
are consistent with limited commitment (if not a mixed regime) in the Northeast and moral
hazard in the central region. If the limited commitment constraint is binding, then as assets
increase, borrowing increases. If the moral hazard constraint is binding, then due to a debt
overhang problem, the higher are assets the more can be self-financed rather than borrowed,
alleviating constraints.
Likewise, Ahlin and Townsend (2007) study loan performance and repayment using the
1997 baseline data on 226 joint liability groups of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) in addition to the household survey. Four separate types of models
are taken to the data on repayment difficulties and various correlates: a Besley and Coate
(1995) model of repayment without commitment but with punishment which determines a
“default region”; the Banerjee, Besley and Guinnane (1994) model of monitoring of some
borrowers in a copperative group by savers, which delivers a “monitoring equation”; a Stiglitz
(1990) model on joint project choice, which determines a project switch line; and a Ghatak
(1999) model of matching which determines a “selection equation.” The Ahlin and Townsend
(2007) paper again finds that information seems to be a problem in the Central area, limited
commitment in the Northeast.10
Finally, Karaivanov and Townsend (2014) study dynamics of consumption, income, capital, and investment in the panel data of both the rural and urban data.11 They compare
a wide variety of financial information regimes: autarky, savings only or limited borrowing,
full borrowing/lending, moral hazard with observed or unobserved capital, and full insur10

Variables in the Northeast capturing village penalties are positively correlated with repayments. Variables in the Central region capturing the extent to which groups using screening in ex ante selection, the
extent of covariance in returns in the project selection model, and the ease of interim monitoring of borrowers
are each positively related with repayment.
11
Karaivanov and Townsend (2014) use data from both the rural Monthly Survey and the annual Urban
Survey. The rural data consists of a balanced panel of 531 rural households who run small businesses
observed for seven consecutive years, 1999 to 2005. From the Urban Survey which began later, in November
2005, they use a balanced panel of 475 households observed each year in the period 2005 to 2009 from the
same four provinces as in the rural data plus two more, Phrae province in the North of Thailand and Satun
province in the South.
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ance. Roughly speaking maximum likelihood functions estimation chooses parameters of
preferences and technology to match model-generated histograms with those generated in
the actual data. A savings-only model fits best in the rural data and a moral hazard regime
fits best in the urban data.

2.2

Meso data and Factor Flows

Direct and indirect evidence suggest large flows of capital and labor.
Capital. We also have some measurement within Thailand of the flow of funds across regions, the meso level variables we referred to earlier. Paweenawat and Townsend (2012) show
how to use the integrated household financial statements of Samphantharak and Townsend
(2009) to construct the production, income allocation, and savings-investment accounts at
the village level. The balance of payment accounts also follow. Srisaket, the most rural
areas of the sample has been running a balance of payments surplus. In contrast Buriram is
running consistent deficits, but on the other hand, this has become a newly urbanized area.
Though Chachoengsao in the Central region runs a surplus on average, the decline in income
due to a shrimp disease was accompanied with an externally financed capital inflow and investment, as households switched to new occupations without dropping consumption. More
generally, savings out of income across the villages is quite high relative to cross-country
data.12 We also know from SES data that 24-34 percent of the population receive remittances and among these households remittances constitute 25-27 percent of their income
(Townsend, 2011, p.71, based on Yang, 2004).
Labor. The Thai Community Development Department (CDD) data for 1986 show that
the fraction of households with migrant laborers increases from 22 to 34 percent, 1986-1998.13
12

As already discussed in the introduction Feldstein and Horioka (1980) and a large literature building
on their approach test in cross country data whether investment and savings commove. To test whether a
similar pattern exists in our Thai village economies, Paweenawat and Townsend (2012) regress investment
on saving (including village fixed effects). Changing from the saving level narrowly defined, where savings
and investment are uncorrelated to “saving-plus-incoming-gifts,” the regression coefficient on broader savings
increases to 0.277, with a difference that is significant at the 5 percent level. These results suggest that the
capital markets across village economies are highly integrated.
13
As a fraction of individuals rather than households the numbers are naturally lower, from 8-12 percent.
The National Statistics Office (NSO) Labor Force Survey, LFS, shows 5% of individual men age 16-60 have
moved in the previous year alone; the total number of people living away from home or those who have moved
at least once in their life is arguably substantially higher but unfortunately cannot be directly observed in
LFW. The LFS also ignores large seasonal variation but this is arguably quite substantial. The monthly
data of rural Thailand we use in this paper shows that about half of adults (900 out of 1850) in the sample
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Migration can be from rural to urban areas within a province, for example, as it was early
on, and the number and fraction of migrants leaving their region have increased over time.
By 1985-1990 the largest flows are from Northeast to Central region and to Bangkok. By
one estimate in 1990, the regional population as a percent of total population varies from
11% to 35% or put the other way around, migrants to total population vary from 65% to
89% (Figure 3.6 in Townsend, 2011, based on Kermel-Torrès, 2004).

3

Model

We consider an economy populated by a continuum of households of measure one, indexed
by i ∈ [0, 1] and a continuum of intermediaries, indexed by j. As we explain in more detail
below, a fraction ϑ of households live in urban areas and are subject to moral hazard and
the remaining fraction 1 − ϑ live in rural areas and are subject to limited commitment.14
Time is discrete. In each period t, a household experiences two shocks: an ability shock, zit
and an additional “residual productivity” shock, εit (more on this below). Households have
preferences over consumption, cit and effort, eit
vi0 = E0

∞
X

β t u(cit , eit ).

t=0

Households can access the capital market of the economy only via one of the intermediaries.
Each intermediary contracts with a continuum of households and therefore also provides
some insurance to households. Intermediaries compete ex-ante for the right to contract
with households. Once a household i decides to contract with an intermediary j, he sticks
with that intermediary forever. At the same time, we assume that intermediaries can poach
customers from each other based on their observable characteristics (talent and wealth).
This means that for each such group of customers, net resource flows into the intermediary
must be zero.
Households have some initial wealth ai0 and an income stream {yit }∞
t=0 (determined below). When households contract with an intermediary, they give their entire initial wealth
experienced at least one migration during 1998 and 2003. We can observe the period they left the villages
and the period they returned home. Actually, the average duration of temporal migration for those who
complete temporal migration during the survey is 5.6 months, which is short (Yamada, 2005).
14
To be clear, note that we focus on the equilibrium interaction of financial frictions rather than the
interaction of financial frictions at the individual level, i.e. the effect of subjecting a given individual to
the two frictions at the same time (see e.g. Paulson, Townsend and Karaivanov, 2006). In principle, our
apparatus is flexible enough to also conduct the latter exercise.
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and income stream to the intermediary. The intermediary pools the income of all the households it contracts with, invests it at a risk-free interest rate rt , and transfers some consumption to the households. An intermediary together with the continuum of households
it contracts with therefore forms a mutual fund or a “risk-sharing group”: some of each
household’s risk is shared with the other households in the group according to an optimal
contract specified below. Denote by ajt and yjt the pooled wealth and income in risk-sharing
group j (that is, run by intermediary j). Then the risk-sharing group’s budget constraint is
ajt+1 = yjt − cjt + (1 + rt )ajt .

(1)

The optimal contract between intermediary and households maximizes the households’ utility
subject to this budget constraint (and incentive constraints specified below). Because net
resource flows into the intermediary must be zero for each group of individuals with the
same observed characteristics (here wealth ait and talent zit ), this problem is equivalent
to maximizing expected utility for each of these groups. Risk-sharing groups make their
decisions taking as given current and future time profiles of wages wt and interest rates rt
respectively and compete with each other in competitive labor and capital markets. Mostly,
however, one treats these factor prices as a constant (over time), namely wage and interest
rate w and r respectively. We here assume that the economy is in a stationary equilibrium
so that factor prices are constant over time. Again, this is mainly for simplicity. Our setup
can easily be extended to the case where aggregates vary deterministically over time at the
expense of some extra notation.

3.1

Household’s Problem

Households can either be entrepreneurs or workers. We denote by xit = 1 the choice of being
an entrepreneur and by xit = 0 that of being a worker. First, consider entrepreneurs. An
entrepreneur hires labor `it at a wage wt and rents capital kit at a rental rate rt + δ and
produces some output.15 His observed productivity has two components: a component, zit ,
that is known by the entrepreneur in advance at the time he decides how much capital and
labor to hire, and a residual component, εit , that is realized afterwards. We will call the first
15

We assume that capital is owned and accumulated by a capital producing sector. This sector rents
out capital to entrepreneurs in a capital rental market, and also holds the net debt of households (or more
precisely, of the risk-sharing groups the households belong to) between periods. See Appendix B for details.
That the rental rate equals rt + δ follows from a standard arbitrage argument. This way of stating the
problem avoids carrying capital, kit , as a state variable in the dynamic program of a risk-sharing group.
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component entrepreneurial ability and the second residual productivity. The evolution of entrepreneurial talent is exogenous and given by some stationary transition process µ(zit+1 |zit ).
Residual productivity instead depends on an entrepreneur’s effort, eit , which is potentially
unobserved, depending on the financial regime. More precisely, his effort determines the
distribution p(εit |eit ) from which residual productivity is drawn, with higher effort making
good realizations more likely. We assume that intermediaries can insure residual productivity εit . In contrast, even if entrepreneurial ability, zit , is observed, it is not contractible and
hence cannot be insured. An entrepreneur’s output is given by
zit εit f (kit , `it ),
where f (k, `) is a span-of-control production function.
Next, consider workers. A worker sells efficiency units of labor εit in the labor market
at wage wt . Efficiency units are observed but are stochastic and depend on the worker’s
true underlying effort, with distribution p(εit |eit ).16 The worker’s true underlying effort is
potentially unobserved, depending on the financial regime. A worker’s ability is fixed over
time and identical across workers, normalized to unity.
Putting everything together, the income stream of a household is
yit = xit [zit εit f (kit , `it ) − wt `it − (rt + δ)kit ] + (1 − xit )wt εit .

(2)

The joint budget constraint of the risk-sharing group consisting of households and intermediary is given by (1) where yjt is the sum over yit of all households that contract with
intermediary j.
The timing is illustrated in Figure 1 and is as follows: the household comes into the period

Figure 1: Timing
with previously determined savings ait and a draw of entrepreneurial talent zit . Then within
16

The assumption that the distribution of workers’ efficiency units p(·|eit ) is the same as that of entrepreneurs’ residual productivity is made solely for simplicity, and we could easily allow workers and entrepreneurs to draw from different distributions at the expense of some extra notation.
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period t, the contract between household and intermediary assigns occupational choice xit ,
effort, eit , and – if the chosen occupation is entrepreneurship – capital and labor hired, kit
and `it , respectively. All these choices are conditional on talent zit and assets carried over
from the last period, ait . Next, residual productivity, εit , is realized which depends on effort
through the conditional distribution p(εit |eit ). Finally, the contract assigns the household’s
consumption and savings, that is functions cit (εit ) and ait+1 (εit ). The household’s effort
choice eit may be unobserved depending on the regime we study. All other actions of the
household are observed. For instance, there are no hidden savings.
We now write the problem of a risk-sharing group, consisting of a household and an
intermediary, in recursive form. The two state variables are wealth, a, and entrepreneurial
ability, z. Recall that z evolves according to some exogenous Markov process µ(z 0 |z). It will
be convenient below to define the household’s expected continuation value by
Ez0 v(a0 , z 0 ) =

X

v(a0 , z 0 )µ(z 0 |z),

z0

where the expectation is over z 0 . A contract between a household of type (a, z) and an
intermediary solves
v(a, z) =
X
ε

max

x,e,k,`,c(ε),a0 (ε)

X


p(ε|e) u[c(ε), e] + βEz 0 v[a0 (ε), z 0 ]

s.t.

(3)

ε

X

p(ε|e) c(ε) + a0 (ε) =
p(ε|e) {x[zεf (k, `) − w` − (r + δ)k] + (1 − x)wε} + (1 + r)a

(4)

ε

and also subject to regime-specific constraints specified below.
The contract maximizes a household’s expected utility subject to a break-even constraint
for the intermediary. This is because competition by intermediaries for households ensures
that any intermediary has zero net capital inflows in expectation. Note that the budget
constraint of a risk syndicate (4) averages over realizations of ε; it does not have to hold
separately for every realization of ε. This is because the contract between the household and
the intermediary has an insurance aspect and there are a continuum of households, hence
no group aggregate risk. This insurance also implies that consumption at the individual
level can be different from income less than savings. Such an insurance arrangement can
be “decentralized” in various ways. The intermediary could simply make state-contingent
transfers to the household. Alternatively, intermediaries can be interpreted as banks that
offer savings accounts with state-contingent interest payments to households.
In contrast to residual productivity ε, talent z is assumed to not be insurable. Prior to
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the realization of ε, the contract specifies consumption and savings that are contingent on ε,
c(ε) and a0 (ε). In contrast, consumption and savings cannot be contingent on next period’s
talent realization z 0 .17
The contract between intermediaries and households is subject to one of two frictions:
private information in the form of moral hazard or limited commitment. Each friction
corresponds to a regime-specific constraint that is added to the dynamic program (3) and
(4). For sake of simplicity and to isolate the economic mechanisms at work, the only thing
that varies across the two regimes is the financial friction. It would be easy to incorporate
some differences, say in the stochastic processes for ability z and residual productivity ε at
the expense of some extra notation. We specify the two financial regimes in turn.

3.2

Urban Areas: Moral Hazard

In this regime, effort e is unobserved. Since the distribution of residual productivity, p(ε|e)
depends on effort, this gives rise to a standard moral hazard problem: full insurance against
residual productivity shocks would induce the household to shirk, to exert suboptimal effort.
The contract takes this into account in terms of an incentive-compatibility constraint:
X
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βEz0 v[a0 (ε), z 0 ]} ≥

X

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βEz0 v[a0 (ε), z 0 ]} ∀e, ê. (5)

ε

This constraint ensures that the value to the household of choosing the effort level assigned
by the contract, e, is at least as large as that of any other effort, ê. The optimal dynamic
contract in the presence of moral hazard solves (3) subject (4) and the additional constraint
(5). As already mentioned, to fix ideas, we would like to think of this regime as representing
the prevalent form of financial contracts in urban and industrialized areas.
Relative to existing theories of firm dynamics with moral hazard, our formulation in (5)
is special in that only entrepreneurial effort is unobserved. In contrast capital stocks can
be observed and a change in an entrepreneur’s capital stock does not change his incentive
to shirk. More precisely, the distribution of relative output obtained from two different
effort levels does not depend on the level of capital. This is a result of two assumptions:
that output depends on residual productivity ε in a multiplicative fashion, and that the
17

The above dynamic program could be modified to allow for talent to be insured as follows: allow agents
to trade in assets whose payoff is contingent on the realization of next period’s talent z 0 . On the left-hand
side of the budget constraint (4), instead of a0 (ε), we would write a0 (ε, z 0 ) and sum these over future states
z 0 using the probabilities µ(z 0 |z) so that z 0 does not appear as a state variable next period, as its realization
is completely insured and that insurance is embedded in the resource constraint.
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distribution of residual productivity p(ε|e) does not depend on capital (i.e. it is not given
by p(ε|e, k)). We focus on this instructive special case because – as we will show below – it
illustrates in a transparent fashion that moral hazard does not necessarily result in capital
misallocation but that it can nevertheless have negative effects on aggregate productivity,
GDP and welfare.
The literature on optimal dynamic contracts under private information typically makes
use of an alternative formulation which uses promised utility as a state variable (Spear and
Srivastava, 1987) and features a “promise-keeping” constraint, neither of which are present
here. The connection between this formulation and ours is as follows. Consider first a special
case with no ability (z) shocks, and only residual productivity (ε) shocks. In this case, the
two formulations are equivalent, a result that we establish in Appendix C. In this sense, the
insurance arrangement regarding ε-shocks is optimal (again taking all paths of interest rates
and wages as fixed) . The equivalence between the two formulations no longer holds in the
case with both z-shocks and ε-shocks. This is because we rule out insurance against z-shocks
by assumption, whereas an optimal dynamic contract would allow for such insurance.18 We
would like to reiterate, however, that we do not limit insurance arrangements regarding εshocks, as shown by the equivalence with an optimal dynamic contract in the absence of
z-shocks.
When solving the problem (3) to (5) numerically, we allow for lotteries in the optimal
contract to “convexify” the constraint set as in Phelan and Townsend (1991). See Appendix
D.1 for the statement of the problem (3) to (5) with lotteries.

3.3

Rural Areas: Limited Commitment

In this regime, effort e is observed. Therefore, there is no moral hazard problem and the
contract consequently provides perfect insurance against residual productivity shocks, ε.
Instead we assume that the friction takes the form of a simple collateral constraint:
k ≤ λa,
18

λ ≥ 1.

(6)

To see the lack of insurance against z-shocks, consider the case where residual productivity shocks
are shut down, ε = 1 with probability one. Then our formulation is an income fluctuations problem,
like Schechtman and Escudero (1977), Aiyagari (1994) or other Bewley models. One reason we rule out
insurance against z-shocks is that this assumption allows for a determinate stationary wealth distribution in
the absence of moral hazard or limited commitment. In that case, if z-shocks were insurable, the economy
would aggregate to a neoclassical growth model and in steady state only aggregate wealth (but not its
distribution) would be determined. That being said, in principle, we could handle insurance against z
shocks as described in footnote 17.
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This form of constraint has been frequently used in the literature on financial frictions (see,
for example, Evans and Jovanovic, 1989; Holtz-Eakin, Joulfaian and Rosen, 1994; Banerjee
and Duflo, 2005; Paulson, Townsend and Karaivanov, 2006; Buera and Shin, 2013; Moll,
2014; Midrigan and Xu, 2014). It can be motivated as a limited commitment constraint.19
The exact form of the constraint is chosen for simplicity. Some readers may find it more
natural if the constraint were to depend on talent k ≤ λ(z)a as well. This would be relatively
easy to incorporate, but others have shown that this affects results mainly quantitatively
but not qualitatively (Buera, Kaboski and Shin, 2011; Moll, 2014). The assumption that
talent z is stochastic but cannot be insured makes sure that collateral constraints bind for
some individuals at all points in time. If instead talent were fixed over time for example,
individuals would save themselves out of collateral constraints over time (Banerjee and Moll,
2010).
The optimal contract in the presence of limited commitment solves (3) subject to (4) and
the additional constraint (6).

3.4

Factor Demands and Supplies

Risk-sharing groups interact in competitive labor and capital markets, taking as given the
sequences of wages and interest rates. Denote by kj (a, z; w, r) and `j (a, z; w, r) the common
(across risk-sharing groups) optimal capital and labor demands of households with current
state (a, z) in regime j ∈ {M H, LC}. A worker supplies ε efficiency units of labor to the
labor market, so labor supply of a cohort (a, z) is
nj (a, z; w, r) ≡ [1 − xj (a, z)]

X

p(ε|ej (a, z))ε.

(7)

ε

Note that we multiply by the indicator for being a worker, 1 − x, so as to only pick up the
efficiency units of labor by the fraction of the cohort who decide to be workers. Finally,
individual capital supply is simply a household’s wealth, a.
19

Consider an entrepreneur with wealth a who rents k units of capital. The entrepreneur can steal a
fraction 1/λ of rented capital. As a punishment, he would lose his wealth. In equilibrium, the financial
intermediary will rent capital up to the point where individuals would just be on the margin of having an
incentive to steal the rented capital, implying a collateral constraint k/λ ≤ a or k ≤ λa. Alternatively, we
could have worked with a more full-blown dynamic limited commitment problem as is common in the optimal
contracting literature (for example Albuquerque and Hopenhayn, 2004). We choose to work with collateral
constraints, mainly because it facilitates comparison with the existing literature, and it also simplifies some
of the computations.
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3.5

Equilibrium

We use the saving policy functions a0 (ε) and the transition probabilities µ(z 0 |z) to construct
transition probabilities Pr(a0 , z 0 |a, z; j) in the two regimes j ∈ {M H, LC}. In the computations we discretize the state space for wealth, a, and talent, z, so this is a simple Markov
transition matrix. Given these transition probabilities and initial distributions gj,0 (a, z), we
then obtain the sequence {gj,t (a, z)}∞
t=0 from
gj,t+1 (a0 , z 0 ) = Pr(a0 , z 0 |a, z; j)gj,t (a, z).

(8)

Note that we cannot guarantee that the process for wealth and ability (8) has a unique and
stable stationary distribution. While the process is stationary in the z-dimension (recall that
the process for z, µ(z 0 |z), is exogenous and a simple stationary Markov chain), the process
may be non-stationary or degenerate in the a-dimension. That is, there is the possibility
that the wealth distribution either fans out forever or collapses to a point mass. Similarly,
there may be multiple stationary equilibria. In the examples we have computed, these issues
do however not seem to be a problem and (8) always converges, and from different initial
distributions.
Once we have found a stationary distribution of states from (8), we check that markets
clear and otherwise iterate. Denote the stationary distributions of ability and wealth in
regime j by Gj (a, z). Then the labor and capital market clearing conditions are
ˆ

ˆ

`M H (a, z; w, r)dGM H (a, z) + (1 − ϑ) `LC (a, z; w, r)dGLC (a, z)
ˆ
ˆ
= ϑ nM H (a, z; w, r)dGM H (a, z) + (1 − ϑ) nLC (a, z; w, r)dGLC (a, z),
ˆ
ˆ
ϑ kM H (a, z; w, r)dGM H (a, z) + (1 − ϑ) kLC (a, z; w, r)dGLC (a, z)
ˆ
ˆ
= ϑ adGM H (a, z) + (1 − ϑ) adGLC (a, z)
ϑ

(9)

(10)

The equilibrium factor prices w and r are found using the algorithm outlined in Appendix
A.1 of Buera and Shin (2013).

4

Calibration

The present section discusses the functional forms and our calibration.
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Functional forms We assume that utility is separable and isoelastic
u(c, e) = U (c) − V (e),

U (c) =

c1−σ
,
1−σ

V (e) = χ

e1+1/ϕ
,
1 + 1/ϕ

(11)

and that effort, e, can take values in some bounded interval [e, ē]. The parameter σ is the
inverse of the intertemporal elasticity of substitution and also the coefficient of relative risk
aversion. The parameter ϕ is the Frisch elasticity of labor supply.20 The production function
is Cobb-Douglas
εzf (k, `) = εzk α `γ .

(12)

We assume that α + γ < 1 so that entrepreneurs have a limited span of control and positive profits. We assume the following transition process µ(z 0 |z) for entrepreneurial ability
following Buera, Kaboski and Shin (2011) and Buera and Shin (2013): with probability ρ a
household keeps its current ability z; with probability 1 − ρ it draws a new entrepreneurial
ability from a discretized version of a truncated Pareto distribution whose CDF is21
Ψ(z) =

1 − (z/z)−ζ
,
1 − (z̄/z)−ζ

where z and z̄ are the lower and upper bounds on ability. We further assume that residual
productivity takes two possible values ε ∈ {εL , εH } and that the probability of the good
draw depends on effort as follows:
1
e−e
p(εH |e) = (1 − θ) + θ
.
2
ē − e
The parameter θ ∈ (0, 1) controls the sensitivity of the residual productivity distribution
with respect to effort (and recall that e and ē are the lower and upper bounds on effort).
Note that under full insurance against ε, what matters for the incentive of a household as
agent to exert effort is only θ relative to the disutility parameter χ. That is, since χ scales
20

Our numerical results were computed using the separable utility function in (11). It is well-known that
in moral hazard problems, the functional form of the utility function can be important, in particular whether
it is separable. To explore this, we have also computed results for the case where the utility function takes
the non-separable form proposed by Greenwood, Hercowitz and Huffman (1988), i.e. there is no wealth
effect. This matters for some results but not for others. For example, the occupational choice patterns in
the MH regime are now different because there is no longer a wealth effect making rich individuals less likely
to exert effort and hence less likely to be entrepreneurs. It should also be relatively easy to compute results
for alternative (say CES) production functions, and talent and residual productivity distributions, but we
do not have any strong reasons to believe that these would yield different results.
21
The probability distribution of z 0 conditional on z is therefore µ(z 0 |z) = ρδ(z 0 − z) + (1 − ρ)ψ(z 0 ) where
δ(· − z) is the Dirac delta function centered at z and ψ(z) = Ψ0 (z) is the PDF corresponding to Ψ.
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the marginal cost of effort, and θ scales the marginal benefit, what matters is the ratio χ/θ.
Calibrated Parameter Values Table 1 summarizes the parameter values we use in our
numerical experiments. We split the parameter values into two groups, corresponding to
panels A and B in the table. Those in the first group (panel A) are taken from other studies.
Those in the second group (panel B) are internally calibrated with a mean squared error
metric against regional aggregates, as we describe below. This division has in part to do with
the confidence we can place in earlier estimates in the literature and our desire to calibrate
ourselves key parameters that have to do with the damage caused by the various obstacles to
trade. We also wanted to limit the number of free parameters to no more than the moments
in the data we try to fit.22
Table 1: Parameter Values in Benchmark Economy
A. Parameters based on estimates from Thailand (and other studies)
Parameter Value Description
Source
β
1.09−1 discount factor
set to deliver Thai r
ϕ
1
Frisch elasticity of effort supply
KT, PTK, BCTY
α
0.3
exponent on capital in production function
PT1, PT2, BBT
γ
0.4
exponent on labor in production function
PT1, PT2
δ
0.08 depreciation rate
ST
ϑ
0.3
fraction of population in urban areas
Thai Population Census

Parameter
σ
χ
θ
εL
ρ
ζ
z̄
λ

Value
2.30
0.89
0.44
0.19
0.82
1.17
4.71
1.80

B. Parameters Calibrated to Meso Data
Description
inverse of intertemporal elasticity of substitution
disutility of labor
sensitivity of residual productivity to effort
value of low residual productivity draw
persistence of entrepreneurial talent
tail param. of talent distribution
upper bound on entrepreneurial talent
tightness of collateral constraints

Notes: The table uses the following abbreviations for sources. PTK: Paulson, Townsend and Karaivanov (2006),
KT: Karaivanov and Townsend (2014), PT1: Paweenawat and Townsend (2012), PT2: Pawasutipaisit and
Townsend (2011), ST: Samphantharak and Townsend (2010), BBT: Banerjee, Breza and Townsend (2016), BCTY:
Bonhomme et al. (2012).

Consider first the parameters in panel A. The preference parameters β, ϕ are set to
22
Note that our model is highly nonlinear so counting parameters and equations is not the correct metric
(as it would be for a set of linear equations). We were nevertheless worried about overfitting.
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Table 2: Moments Targeted in Calibration
Moment
Data Model
Aggregate rural income
0.254 0.382
Aggregate urban consumption
0.747 0.599
Aggregate rural consumption
0.430 0.451
Aggregate urban capital used in production 2.644 3.711
Aggregate rural capital used in production 1.323 0.787
Aggregate rural wealth rel to urban wealth 0.291 0.382
Urban entrepreneurship rate
0.58 0.507
Rural entrepreneurship rate
0.69 0.519
Notes: The first five moments are expressed as ratios to annual income in urban areas. The moments in
the data are computed from the monthly data of the Townsend Thai project.

standard values in the literature.23 The coefficients on capital and labor are 0.3 and 0.4,
coming from those in Paweenawat and Townsend (2012) and Banerjee, Breza and Townsend
(2016). This implies returns to scale equal to α + γ = 0.7 which is close to values considered
in the literature.24 The one-year depreciation rate is set at δ = 0.08.
Two other parameters that are given here, z and εH , are normalizations that take on
meaning when their counterpart is calibrated below. Specifically the lower bound on entrepreneurial talent is set to z = 1 and the upper bound on talent is calibrated below;
likewise we set the value of the high residual productivity draw to εH = 2, and the lower
productivity draw is calibrated below. Finally we set the population fraction in urban areas
to ϑ = .3. This number comes from the Housing and Population Census of Thailand for
the year 2000 which reports an urban population share of .31 and we rounded this number
consistent with grids on the fraction ϑ we have been using.
For our own calibration here we use a method of moments type estimation, that is
find parameter values which minimize a weighted normalized difference between certain key
regional aggregates in the model and the data. These are summarized in Table 2. We
here provide a brief overview and Appendix E provides additional details. The data for
income, (nondurable) consumption, capital and wealth come from the monthly data of the
Townsend Thai project, where we have complete financial accounts, as described earlier.
The difference between capital and wealth (net worth) is that the former is machinery and
23
Perhaps the most challenging among these is the Frisch elasticity ϕ. For instance Shimer (2010) argues
that a range of 1/2 to 4 covers most values that either micro- and macroeconomists would consider reasonable
(ϕ = 4 corresponds to the value in Prescott (2004)). Bonhomme et al. (2012) find even lower values in direct
use of the monthly labor data.
24
For example, Buera, Kaboski and Shin (2011) and Buera and Shin (2013) set returns to scale equal to
0.79.
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equipment used in agricultural and business, excluding land whereas the latter covers all
assets and all liabilities. We distinguish the central developed region from the less developed
Northeast. Roughly, the variables are anywhere from 2 to 4 times larger in the Central region
(reported more precisely below).25 The means we analyze are time and household averages.
Of course there are outliers which influence the means so we have winsorized all variables
at the 95% level, except for capital, which has more extreme values, so we winsorized at the
90% level.
The numbers for income, capital, and consumption in Table 2 are in nominal Thai baht
and we convert to model units by normalizing by income in the Central (moral hazard)
region, as we do in the model simulation. We also try to match only relative wealth, the
ratio of Northeast (rural) to Central (urban) since we remain worried about the levels which
as noted include land, something the model does not have. The percentage of entrepreneurs is
from the annual urban vs rural resurveys (de la Huerta, 2011) and requires no normalization.
The percentages are high, and surprisingly higher in rural areas relative to urban (though
rural includes farms). To summarize this discussion and calibration, and to report precise
values, the eight moments we attempt to match are in Table 2.
A quick summary of the fitted values against the targets should include the fact that the
ratio of rural to urban income is about 1/4 in the data and 1/3 in the model.26 Consumption
in rural areas is close when comparing the model to the data, in urban areas less so. The
capital to income ratio in the model is high relative to the data in the Central region and lower
in the Northeast. Yet we do reasonably well with the relative wealth ratio, despite putting
lower weight on this moment. We are somewhat underpredicting the level of enterprise,
especially in rural areas (as anticipated).
The best fitting parameter values are those in panel B of Table 1. The value for risk
aversion σ = 2.3 is in a reasonable range, in particular it is within the range estimated by
Chiappori et al. (2014) for Thailand. As noted earlier, under full insurance against ε only
the ratio of labor disutility to the productivity of effort matters, namely χ̃ = χ/θ matters
and our calibrated value of 0.89/0.44 = 2.02 lies in the range usually considered in the
literature.27
25

We have also checked these numbers against the annual urban vs annual rural data, and that the overall
patterns are similar, as are income and consumption in the Socio-Economic Survey (SES).
26
The model has a hard time getting close and we backed off setting the weight on this to one in our
calibration as it was driving other results.
27
The macroeconomics literature typically assumes that θ = 1 so that effort translates one for one into
efficiency units of labor. In this case χ̃ = χ and only this utility shifter has to be calibrated. See for example
Prescott (2004) and Shimer (2010) who use a similar value for χ̃ as we do.
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Next consider the parameters governing the ability and residual productivity processes.
The persistence of entrepreneurial talent is calibrated at ρ = 0.82. This is consistent with
empirical estimates (Gourio, 2008; Collard-Wexler, Asker and DeLoecker, 2011), and similar
to the parameter value used by Midrigan and Xu (2014) (0.74, see their Table 2). We
calibrate the tail parameter of the talent distribution to ζ = 1.17 which is only slightly
higher than what would correspond to Zipf’s law if the Pareto distribution were unbounded.
The upper bound of talent z̄ is 4.7 times the lower bound z. This talent range is in line with
that typically considered in the literature (for example see Buera and Shin, 2013; Buera,
Kaboski and Shin, 2011, although their Pareto distributions feature thinner tails).
Finally, for our benchmark numerical results, we calibrated the key parameter λ governing the tightness of the collateral constraints, equation (6), to λ = 1.80. In our limited
commitment economy, this results in an external finance to GDP ratio of 2.057 which is
close to the values of the 2011 external finance to GDP ratios of Thailand (1.963) and China
(2.033).28

5

Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of
Financial Frictions

5.1

Interregional Flow of Funds

At these calibrated parameter values we compute the model’s steady state. See Appendix D
for details on the computations. We feature in Table 3 the variables for each of the two regions
separately, the overall economy-wide average, using population weights, and especially the
flow of capital and labor across regions. As is evident in Table 3 the (urban) MH area
has higher values of income, capital, labor, consumption, and wealth than the (rural) LC
area.29 All variables are expressed as ratios to the corresponding first-best values, each line,
28

These numbers are from Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2000). External finance is defined to be the
sum of private credit, private bond market capitalization, and stock market capitalization. This definition
follows Buera, Kaboski and Shin (2011). See also their footnote 9.
29
Table 3 also reports numbers for aggregate and regional total factor productivity (TFP), a commonly
reported statistic in the macro-development literature. Aggregate TFP is computed as T F P = Y /(K ν L1−ν )
α
. Regional
where Y is aggregate output, K is the aggregate capital stock, L is aggregate labor and ν = α+γ
TFP is computed in an analogous fashion. Somewhat surprisingly regional TFP in the LC region is 104
percent of first-best TFP. This is due to a better selection of entrepreneurs in terms of their productivity. This
is despite one force that lowers productivity under LC, namely, talented entrepreneurs who are constrained
by wealth. On the other hand, a force for lower productivity in the MH region is the lower effort due to that
moral hazard. Of course the distribution of firm level TFP is masked by the aggregation. More detailed
results available upon request.
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Table 3: Macro and Meso Aggregates in the Baseline Economy

Income	
  (%	
  of	
  FB)
Capital	
  (%	
  of	
  FB)
Labor	
  (%	
  of	
  FB)
TFP	
  (%	
  of	
  FB)
Consumption	
  (%	
  of	
  FB)
Wealth	
  (%	
  of	
  FB)
Labor	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Workforce)
Capital	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Capital	
  Stock)

Aggregate	
  Economy
MH	
  sector	
  (Urban)
LC	
  sector	
  (Rural)
(a) National	
  and	
  Sectoral	
  Aggregates
0.777
1.370
0.523
0.823
1.876
0.398
0.916
1.654
0.600
0.880
0.785
1.040
0.868
1.049
0.791
0.823
1.451
0.554
(b) Intersectoral	
  Capital	
  and	
  Labor	
  Flows
0.749
-‐0.858
0.227
-‐0.393

one at time. The first-best economy eliminates the limited commitment and moral hazard
constraints in rural and urban areas, respectively, so they are identical and thus have the
same variable values – region labels loose any meaning in the first-best as one third of the
economy is just a clone of the other two thirds. In contrast, with the obstacles included,
we see in Table 3 the additional implication that the urban area consistently has values
higher than those of the rural area, i.e. more activity is concentrated there than in the
first-best, and less in the rural area. The top part of the table is thus a tell-tale indicator
of the relatively dramatic interregional flows at the bottom of the table. Urban areas are
importing 23% of the overall capital utilized and 75% of the labor. Likewise rural areas are
exporting 39% of their capital and 86% of their labor. This is consistent with the direct
and indirect evidence reported earlier in Section 2.2. Equivalently urban areas are 79% of
the economy’s capital and 65% of its labor even though they account for only 30% of the
population.30
There are of course many other factors that distinguish cities from villages and industrialized from agricultural areas, and we listed some of these in the introduction. While
we consider these other factors to be of great importance for explaining inter-regional flow
of funds, we purposely exclude them from our theory and focus on differences in financial
regimes only, in effect conducting an experiment that makes use of the model structure and
30

Our preferred interpretation of the labor flows from rural to urban areas is as temporary migration
which is a particularly wide-spread phenomenon in developing countries (see e.g. Morten, 2013). This
interpretation is consistent with our assumption that individuals are subject to the financial regime of their
region of origin rather than their workplace (e.g. individuals from the LC (rural) area are subject to limited
commitment and perfect risk-sharing of residual productivity even though they work in the MH area (city)).
An interesting extension would be to examine the feedback from temporary migration to participation in
risk-sharing arrangements back in the village as in Morten (2013).
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answers the following question: how large are the capital and labor flows that arise from regional differences in financial regime alone? Our framework generates a number of observed
rural-urban patterns by letting only the financial regime differ across these regions. In our
model, without regional differences in the financial regimes, urban and rural areas would be
identical with no factor flows occurring between the two regions.
To explain why this is happening we proceed in steps, first looking at the interest rate,
then the occupation choices and related variables in each region at the equilibrium interest
rate and wage (and of course at our calibrated parameter values).

5.2

Determination of the Equilibrium Interest Rate

The interest rate is depressed relative to the rate of time preference in both regions but as we
shall now see, there are pressures for it to be far lower in the LC rural area, if the domestic
economy were not open across regions.31
Figure 2 graphically examines how the aggregate demand for and supply of capital at
various parametric interest rates, as if the regions were open to the rest of the world, and
thus illustrates the determination of the equilibrium interest rate (as in Aiyagari, 1994) for
each region separately, where the curves cross, as if it were a closed economy (no regional
nor international capital flows). Panel (a) plots capital demand and supply for the moral
hazard regime (solid lines) and contrasts them with demand and supply in the “first-best”
economy without moral hazard (dashed lines). For each value of the interest rate, the wage
is recalculated so as to clear the labor market. Panel (b) repeats the same exercise for the
limited commitment regime. The first-best demand and supply (the dashed lines) are the
same in the two panels and serve as a benchmark to assess the differential effects of the two
frictions on the interest rate.
Consider first the moral hazard economy in panel (a). Relative to the first-best, moral
hazard depresses capital demand for all relevant values of the interest rate. This is because
moral hazard results in entrepreneurs and workers exerting suboptimal effort which depresses
the marginal productivity of capital. The effect of moral hazard on capital supply is ambiguous and differs according to the value of the interest rate. It turns out that this ambiguity is
the result of a direct effect and a counteracting general equilibrium effect operating through
31

Some readers may wonder about its level, namely why real interest rates are negative. Interest rates
are bounded below by −δ and negative real interest rates due to depressed credit demand are a common
feature of models with collateral constraints (Buera and Shin, 2013; Buera, Kaboski and Shin, 2011; Guerrieri
and Lorenzoni, 2011). That being said, many alternative parameterizations (in particular those with lower
discount factor β) feature positive interest rates.
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Figure 2: Determination of Equilibrium Interest Rate
(a) Moral Hazard

(b) Limited Commitment
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wages. For a given fixed wage, moral hazard always decreases capital supply, i.e. capital
supply shifts to the left. This is due to a well-known result: the inverse Euler equation of
Rogerson (1985) which states that the optimal contract under moral hazard discourages saving whenever the incentive compatibility constraint (5) binds and hence results in individuals
being saving constrained (see also Ligon, 1998; Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski, 2003).
Lemma 1 in Appendix F.1 derives the appropriate variant of this result for our framework
and discusses the intuition in more detail.32 But counteracting this negative effect on capital
supply is a positive general equilibrium effect: labor demand and hence the wage fall relative
to the first best, resulting in more entry into entrepreneurship, higher aggregate profits and
higher savings.33 The overall effect is ambiguous, and in our computations capital supply
shifts to the right for some values of the interest rate and to the left for others.
Contrast this with the limited commitment economy in panel (b). Under limited commitment, capital demand shifts to the left whereas capital supply shifts to the right. The
drop in capital demand is a direct effect of the constraint (6), and it is considerably larger
than the demand drop under moral hazard. That capital supply shifts to the right is due to
increased self-financing of entrepreneurs (Buera, Kaboski and Shin, 2011; Buera and Shin,
2013, among others). As a result the interest rate drops considerably relative to the firstbest, and more so than under moral hazard. Obviously the size of this drop depends on the
parameter λ which governs how binding the limited commitment problem is. The value we
32

In line with the inverse Euler equation, the finding that the introduction of moral hazard reduces capital
supply for a given wage and interest rate is present in all our numerical examples.
33
Lower wages also lead workers to save less but this effect is negligible in all our computations.
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use in the figure is the one we calibrate, 1.80, but our findings are qualitatively unchanged
for many different values of λ.
The finding that the equilibrium interest rate is lower under limited commitment than
under moral hazard is present in all our numerical experiments and under a big variety
of alternative parameterizations we have tried. In particular, and as discussed in Section
4, the value for λ can be mapped to data on external finance to GDP ratios. That the
interest rate under limited commitment is lower than that under moral hazard is true for
all values of λ that are consistent with external finance to GDP ratios for low and middle
income countries.34 This is not surprising, given that Figure 2 suggests that there are some
strong forces pushing in this direction. Foremost among these is that, under moral hazard,
individuals are savings constrained which, all else equal, pushes up the interest rate; in
contrast, limited commitment results in higher savings due to self-financing which pushes
down interest rates. Also going in this direction is that in practice, limited commitment
results in a greater drop in capital demand than moral hazard.35
The bottom line from this analysis of the interest rate is that when the two regions are
opened to capital (and labor) movements, capital flows toward what would have been the
higher interest rate region, namely the MH urban area.36 Labor is complementary with
capital and so the wage would have been higher in the MH urban area, too, if it were not
for labor flows.

6

Back to the Micro Data

The model has implications not only for meso variables such as regional variables and interregional resource flows but also for micro level data. We first check on model generated
34

In contrast, it is easy to see that for unrealistically large values of λ, the limited commitment interest rate
will necessarily be higher than that under limited commitment. This is because as λ → ∞, the equilibrium
under limited commitment approaches the first-best (the intersection of the dashed lines) which features an
interest rate that is strictly larger than that under moral hazard.
35
As already noted above, the demand drop under limited commitment is relatively large for values of the
parameter λ consistent with external finance to GDP ratios observed in the data. Similarly, the size of the
demand drop under moral hazard is always relatively small, except when residual productivity is extremely
responsive to individuals’ effort choice (both the support [εL , εH ] is large and θ is high).
36
Note that we assume throughout that, although there may be cross-regional factor flows, the economy is
closed to the rest of the world. See the market clearing condition 9. Of course, in reality the Thai economy
is not a closed economy. An extreme alternative would be to model a small open economy where individuals
can borrow and lend at a fixed world interest rate of r∗ = 1/β − 1. Under this alternative assumption, the
limited commitment (rural) area would experience massive capital outflows, and in particular ones that are
larger than the ones for the moral hazard (urban) area. In reality, the Thai economy is likely somewhere
intermediate between these two extremes, so that the insights from the closed economy carry over.
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output for some of the micro facts which led to our choices of financial regimes, and then to
“out of sample” predictions, looking at variables we have not heretofore explored.
First, in terms of adopted underpinnings we see in Figure 3 that borrowing is increasing in
wealth for the limited commitment regimes, at least at lower to mid-range values for wealth
(before a wealth effect on leisure kicks, resulting in lower effort, firm productivity, and indeed
entrepreneurship as in Figure 4). For the moral hazard regime, there is no relation between
wealth and borrowing in this range, that is, non-increasing. Consistent with this, Paulson
and Townsend (2004) found strictly increasing patterns in the Northeast and decreasing
patterns in the Central regional data.
Figure 3: Borrowing and Lending
(a) Moral Hazard

(b) Limited Commitment

Figure 4: Occupational Choice
(a) Moral Hazard

(b) Limited Commitment
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Another implication of the model is displayed in Figure 5, the high degree of persistence
of capital in the limited commitment regime relative to the moral hazard regime. Karaivanov
and Townsend (2014) found that the high degree of persistence in the rural data (see their
Figure 3) was the main reason the overall financial regime was estimated to be borrowing with
constraints if not savings only, whereas the moral hazard regime was the best fit statistically
in urban areas.
Figure 5: Persistence
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Next, in terms of out-of-sample predictions for micro data, we see in Figure 6 that the
model-generated firm size distribution in the urban area has more mass in the right tail, as
is true in the data, in contrast with the rural area.37
Finally, we examined the distributions of the growth rates of net worth and finds that,
as in the data, there is more dispersion in wealth growth rates in rural areas than in urban
ones.

7

Are Different Financial Regimes Necessary?

The limited commitment formulation of financial constraints is widely used in macro finance
literature, often but not always unquestioned. In this section, we show that if we had simply
37

The plots use the 2005-2011 waves of the Townsend Thai Data from four provinces (Lopburi, Chachoengsao, Buriram, and Sisaket) which we described in detail in Section 2.1. Firm size is defined as the
sum of agricultural and business assets, and we drop households who report zero holdings of each category,
leaving us with 601 urban and 659 rural households. We chose assets as a measure of a firm’s size rather
than employment (as is perhaps more standard), because of the prevalence of self-employed individuals (i.e.
few paid employees) in the Townsend Thai data. For comparison with the rural data, the urban data are
winsorized at 1 million baht.
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Figure 6: Firm Size (Capital) Distribution in Baseline Economy
(a) Model: Moral Hazard

(b) Model: Limited Commitment
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assumed the most commonly used financial obstacle in the literature, we would be led astray.
More precisely we cannot fit meso resource flows and the micro data jointly. In particular,
we show that it is key that the type of financial regime varies across regions, as opposed to
urban and rural areas being subject to the same financial regime but with differing tightness
of the financial constraint.
We formalize that argument here in the context of our calibrated model with its realistic
estimated underpinnings. In particular, in this section we get rid of moral hazard and fall
back on the simple and widely used collateral constraint in (6) as part of each region. We
do not make the regions identical however. Rather, we try to generate factor flows of the
magnitude we computed for our benchmark. We thus make the urban region more and more
liberal by increasing λ, from our estimated (and reasonable) value of 1.8 to a value of 3, then
to 5 and finally to infinite (hence first best).
Table 4 examines factor flows in these different economies. These should be compared
to the corresponding numbers for our baseline economy in panel (b) of Table 3. The table
illustrates that λ has to approach infinity for labor and capital flows to be large enough to
be comparable to our baseline.38
Table 4: Factor Flows in Economies with two Limited Commitment Regimes

Labor	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Workforce)
Capital	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Capital	
  Stock)
Labor	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Workforce)
Capital	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Capital	
  Stock)
Labor	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Workforce)
Capital	
  Inflow	
  (%	
  of	
  Capital	
  Stock)

Urban
Rural
Urban	
  with,	
  λ=3,	
  	
  	
  Rural	
  with	
  λ=1.8
0.275
-‐0.186
0.198
-‐0.172
Urban	
  with,	
  λ=5,	
  	
  	
  Rural	
  with	
  λ=1.8
0.416
-‐0.370
0.228
-‐0.278
Urban	
  with,	
  λ=∞,	
  	
  	
  Rural	
  with	
  λ=1.8
0.508
-‐0.576
0.281
-‐0.542

Summarizing, it is possible to generate sizable factor flows in an economy with two limited
commitment regimes if the parameter governing the tightness of the collateral constraint, λ,
is large enough. However, as we now show, moving to such high values of λ implies that the
predictions for micro data deteriorate.
First, we lose at λ = 3 and 5 the non-increasing relationship between wealth and borrowing in the urban regime (which was flat in MH but is now increasing in the LC regime).
Second, at yet higher λ values we lose the predictions for firms size in the urban area.
38

At λ = ∞, capital flow is larger but labor flows are less. At λ = 5, we are under on both.
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This is shown in Figure 7 which plots the firm size distribution for the case where λ = ∞
in rural areas (the figures for λ = 3 and 5 are qualitatively similar). Essentially at high λ
unproductive firms go out of business, eliminating the mass of small firms that we see in the
actual data. We also lose the implication for the growth of net worth that we see in the data,
that the extremes of wealth growth, in each of the tails, have higher mass in the rural data
relative to the urban data. The model at higher and higher λ start to produce the opposite.

Figure 7: Firm Size (Capital) Distribution with two Limited Commitment Regimes
(a) Model: λ = ∞ (Urban)

(b) Model: λ = 1.80 (Rural)
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Counterfactual: Moving to Autarky

In this section we conduct a counterfactual policy experiment using our structural model.
We start with our integrated economy with realistic regions and calibrated parameter values
and then introduce wedges, reflecting either frictions or policies, that restrict cross-sectional
factor flows. For simplicity we consider the extreme case of putting each region in autarky.39
We show that there are interesting implications for macro and regional aggregates and inequality. Table 5 plots our main variables of interest at the macro and meso levels for an
economy in which each region is in autarky. Comparing these with the corresponding numbers in our integrated baseline economy in Table 3, we can assess the effects of a hypothetical
39

Of course, we could also conduct less extreme counterfactual experiments in which regional factor flows
are only partially shut down.

32

93

move to autarky.40
Table 5: Moving to Autarky
Income	
  (%	
  of	
  FB)
Capital	
  (%	
  of	
  FB)
Labor	
  (%	
  of	
  FB)
TFP	
  (%	
  of	
  FB)
Consumption	
  (%	
  of	
  FB)
Wealth	
  (%	
  of	
  FB)
Wage	
  (%	
  of	
  FB)
Interest	
  Rate

Aggregate	
  Economy
0.780	
  	
  	
  	
  (0.777)
0.741	
  	
  	
  	
  (0.823)
0.953	
  	
  	
  	
  (0.916)
0.912	
  	
  	
  	
  (0.880)
0.820	
  	
  	
  	
  (0.868)
0.741	
  	
  	
  	
  (0.823)

Moral	
  Hazard/Urban
0.694	
  	
  	
  	
  (1.370)
0.749	
  	
  	
  	
  (1.876)
0.655	
  	
  	
  	
  (1.654)
1.001	
  	
  	
  	
  (0.785)
0.825	
  	
  	
  	
  (1.049)
0.749	
  	
  	
  	
  (1.451)
1.102	
  	
  	
  	
  (0.917)
0.027	
  	
  	
  	
  (-‐0.009)

Limited	
  Commitment/Rural
0.817	
  	
  	
  	
  (0.523)
0.738	
  	
  	
  	
  (0.398)
1.081	
  	
  	
  	
  (0.600)
0.890	
  	
  	
  	
  (1.040)
0.817	
  	
  	
  	
  (0.791)
0.738	
  	
  	
  	
  (0.554)
0.756	
  	
  	
  	
  (0.917)
-‐0.029	
  	
  	
  	
  (-‐0.009)

Notes: For comparison the numbers in parentheses reproduce the corresponding number for the baseline
economy from Table 3.

Shutting down resources flows and moving to regional autarky has interesting implications for regional aggregates, inequality, factor prices, and TFP. In particular, a move to
autarky would be associated with households in rural areas experiencing increases on average in consumption, income, wealth; increases in labor and capital used locally; but decreases
in the wage (and in the interest rates); and drops in TFP. The reason that rural aggregate
TFP decreases is simple: because rural capital and labor can no longer be employed in urban
areas, the supply of these factors is roughly eighty percent higher than in the integrated baseline economy. While regional income in rural areas increases it increases by considerably less
than eighty percent and therefore aggregate TFP falls. Put differently, rural areas absorb the
increased factor supplies by allocating them to somewhat less efficient firms. Local inequality
also decreases. For urban areas it is the reverse though notably the movements in each of
these variables is much more extreme. Local inequality increases substantially. At the national level, results are mixed: though aggregate consumption, wealth, and capital decrease;
labor supply, income, and TFP each increase. National inequality increases, particularly at
the bottom of the distribution (which drives an increase in the Gini coefficient).

40

Note that, due to computational constraints discussed in footnote 3, we here do not take into account
transition dynamics following a move to autarky. Instead we simply compare steady states.
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9

Conclusion

More research is needed that takes seriously the micro-financial underpinnings for macro
models, that uses micro data to help pin down these underpinnings, that looks into the
possibility that obstacles might vary by geography, and that builds micro founded macro
models accordingly. We have done this for Thailand, an emerging market country, and
emphasized quantitatively large flows of capital and migration of labor from rural to urban
areas and that differential development of regions can be due to variation in obstacles, alone.
One likely reason for the relative scarcity of such work is the lack of reliable data. The
Townsend Thai project data that we have used throughout paper is a notable exception.
We have encouraged the Thai National Economic and Social Development Board to bring
geography into the national flow of funds accounts. A related project on geographic flows
was carried out in Mexico, as noted in the introduction. More generally several countries
have expressed an interest in mapping their financial system, though of course the policy
motivation varies by country, given their current state of development and their history.
Indeed there has been a surge of interest in local economies in the U.S., given the advent
of the financial crisis and troublesome response patterns thereafter. The level of geographic
dis-aggregation varies across these studies, in part depending on data utilized: from States,
to Commuting Zones, to MSA’s, to Zip codes. One can think about these as regions,
neighborhoods, or islands – different terms used by different authors for local area effects. For
us in this paper the relevant distinction is urban versus rural as these are official geopolitical
entities in Thailand and the data were gathered accordingly.41 Some of the data sets utilized
in the U.S. are those associated with Big Data, namely Federal Income Tax Records for
millions of people, though in this paper we have emphasized, as does this U.S. literature,
the variety and complexity of potentially interlinked data sets.
Unfortunately, though we do not have in the U.S. the details down to individual actors
– for example not much is available for smaller household firms – nor do we have complete
household-level income and balance sheet data for wager earners. Key, of course, would
be variation by wealth though with limited data this typically requires imputation or a
proportionality assumption and some aggregation. Largely one has to aggregate up to a
hoped-for local representative consumer. The point here is that limited data makes it harder
41

As a whole, the U.S. literature is using geo-data on general consumer finance, e.g, credit and loans;
housing and mortgage data including house prices; interest and dividends as income flows to impute balance
items; local retail sales and prices; economic activity by sector such as manufacturing, construction, and
local retail: labor supply, wages, unemployment, non participation in the local population, and total local
population; and measures of consumption, expenditures, and sales.
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to distinguish among various possible financial obstacles, in contrast to micro underpinnings
estimated with data from the Townsend Thai project.
A related point is that we lack in most countries integrated financial accounts that link
the income statement to the balance sheet. There is of course an intimate connection across
these accounts, as savings as a flow on the accrued income statement is earnings minus
consumption, which of necessity must then adjust some of the line items in the balance
sheet. In particular, apart from firms and household enterprise which may reinvest back into
the business, savings must result in a net acquisition of financial assets, and deficits a sale
or increased borrowing. This indeed is the way the Flow of Funds accounts are constructed,
but unfortunately the U.S. Federal Reserve Board and most countries have not yet done this
by geography.
In addition to more and better data, we also need more theoretical research in macroeconomics aimed at furthering our understanding of heterogeneous agent models and the
complexities these may entail. This is especially true when more realistic micro financial
underpinnings and elements from contract theory are incorporated, as in the present paper.
Largely the literature is using an incomplete markets framework and assuming some kind of
finance or liquidity constraint. We have shown in this paper that an incorrect guess about
the underpinning will matter, especially when we want the model predictions to be informed
by and consistent with both local and national level data.42
Using our framework, we can in principle look at a financial reform or policy change
acting through underlying obstacles, hence different in different regions. This will set in
motion an intricate path of transition dynamics and reallocation, not only within regions
but across regions, as well. We are currently exploring these possibilities in on-going work,
and this includes work on numerical methods needed to compute solutions. Our current
paper already breaks new ground in incorporating into general equilibrium a dynamic moral
hazard financial regime. We are computing solutions with approximate linear programs and
value function iteration; though these techniques were used as well in partial equilibrium
micro data estimation, here we have endogenous wages and interest rates and allow factor
flows across regions. Allowing for a larger number of regions, a variety of obstacles within
regions, and more heterogeneity is a goal within reach.
In summary we have joined in a developing country context what have been largely two
distinct literatures, macro development and micro development, and combined them into
42

This is also a point made by Beraja, Hurst and Ospina (2016) in the U.S. context, using the model with
data to distinguish local versus aggregate shocks.
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a coherent whole. It is our view that the macro development literature needs to take into
account the implicit and explicit contracts we see on the ground and the micro development
literature needs to take into account general equilibrium, economy-wide effects of interventions. This is what we have accomplished in this paper, in a particular context, though we
believe that the methods developed here will be applicable more generally.
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Appendix: For Online Publication
A

Proof of Lemma 1

The Lagrangean for (3) to (5) is
L=

X

p(ε|e) {U (c(ε)) − V (e) + βEz0 v[a0 (ε), z 0 ]}

"ε

#

+ ψ (1 + r)a +

X

p(ε|e) {x[zεf (k, `) − w` − (r + δ)k] + (1 − x)wε} −

ε

X

0

p(ε|e) {c(ε) + a (ε)}

ε

"
+

X

µ(e, ê, x)

X

p(ε|e) {U (c(ε)) − V (e) + βEz0 v[a0 (ε), z 0 ]} −

X

ε

e,ê,x

p(ε|ê) {U (c(ε)) − V (ê) + βEz0 v[a0 (ε), z

ε

The first-order conditions with respect to c(ε) and a0 (ε) are
ψp(ε|e) = p(ε|e)U 0 (c(ε)) +

X

µ(e, ê, x)[p(ε|e) − p(ε|ê)]U 0 (c(ε))

e,ê,x

ψp(ε|e) = p(ε|e)βEz0 va (a0 (ε), z 0 ) +

X

µ(e, ê, x)[p(ε|e) − p(ε|ê)]βEz0 va (a0 (ε), z 0 )

e,ê,x

Rearranging
#
"
X
p(ε|e)
1
µ(e, ê, x)[p(ε|e) − p(ε|ê)]
=
p(ε|e) +
U 0 (c(ε))
ψ
e,ê,x
#
"
X
p(ε|e)
1
µ(e, ê, x)[p(ε|e) − p(ε|ê)]
=
p(ε|e) +
βEz0 va (a0 (ε), z 0 )
ψ
e,ê,x

(13)

(14)

Summing (13) over ε,
X p(ε|e)
1
=
0
U (c(ε))
ψ
ε
The envelope condition is
X p(ε|e)
va (a, z) = ψ(1 + r) = (1 + r)
U 0 (c(ε))
ε

!−1
(15)

From (13) and (14)
U 0 (c(ε)) = βEz0 va (a0 (ε), z 0 )
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(16)

Combining (15) and (16) yields (30).

B

Capital Accumulation

The purpose of this section is to spell out in detail how capital accumulation works in
our economy. We assume that there is a representative capital producing firm that holds
bonds, Bt , issues dividends, Dt , invests, It , to accumulate capital, Kt which it rents out to
households at a rental rate Rt . The budget constraint of the capital producer is then
Bt+1 + It + Dt = Rt Kt + (1 + rt )Bt ,

Kt+1 = It + (1 − δ)Kt

The entire debt of the representative capital producer is held by intermediaries that contract
with individuals and hold their wealth, a. Hence the debt market clearing condition is
ˆ
Bt +

adGt (a, z) = 0,

all t.

(17)

The capital producer maximizes
V0 =

∞
X

Dt
.
s=0 (1 + rs )

Qt
t=0

subject to
Kt+1 + Bt+1 + Dt = (Rt + 1 − δ)Kt + (1 + rt )Bt

(18)

It is easy to show that this maximization implies the no arbitrage condition Rt = rt + δ.43
Therefore the budget constraint (18) is
Dt = (1 + rt )(Kt + Bt ) − Kt+1 − Bt+1
and so the present value of profits is
Vt =

∞
X
s=0

43

Dt+s
= (1 + rt )(Kt + Bt ) all t.
τ =0 (1 + rt+τ )

Qs

Defining cash-on-hand, ϑt = (Rt + 1 − δ)Kt + (1 + rt )Bt , the associated dynamic program is
Vt (M ) = max
M − K 0 − B 0 + (1 + rt )−1 Vt+1 [(Rt+1 + 1 − δ)K 0 + (1 + rt+1 )B 0 ]
0
0
K ,B

The first order conditions imply Rt+1 = rt+1 + δ.
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Zero profits implies Kt + Bt = 0 for all t. Using bond market clearing (17), this implies that
the economy’s aggregate capital stock equals its total wealth
ˆ
Kt =

C

adGt (a, z),

all t.

Connection of Private Information Regime to Optimal Dynamic Contract

We here show how the our formulation of the contracting problem under moral hazard,
(3) to (5), is related to a more familiar formulation of an optimal dynamic contracting
problem under private information. In particular, we show that there is optimal insurance
against residual productivity shocks, ε, (in a sense defined precisely momentarily) but no
insurance against ability shocks, z. We show that for the special case in which there are
only residual productivity shocks and ability is deterministic,44 our formulation is equivalent
to an optimal dynamic contracting problem. That is, there is optimal insurance against
residual productivity shocks (subject to incentive compatibility) in this special case. The
more general formulation (3) to (5) is then simply this special case with uninsurable ability
shocks “added on top”.

C.1

Equivalence for Special Case with only Residual Productivity
(ε) but no Ability (z) Shocks

Standard Formulation with Promised Utility. Consider the following problem: maximize intermediary profits (the PDV of income, yt given by (2), minus consumption transfers
to the agent, ct )
Πt = E t

∞
X
τ =t

y − cτ
Qτ τ
s=t (1 + rs )

subject to providing promised utility of at least Wt to the household
Et

∞
X

β τ −t u(cτ , eτ ) ≥ Wt

τ =t

That is, the transition probabilities for entrepreneurial talent are degenerate, µ(z 0 |z) = 1 if z 0 = z and
zero otherwise.
44
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and an incentive compatibility constraint for the household. Assume that there are only
residual productivity shocks (ε) and that entrepreneurial ability (z) is deterministic and
fixed over time. Without loss of generality, set z = 1. To simplify notation, define by Y (ε, e)
an household’s income given optimal choices for capital, labor and occupation
Y (ε, e) = max {x[εf (k, `) − w` − (r + δ)k] + (1 − x)wε} .
x,k,`

If Wt = W is promised to the household, the intermediary’s value Πt = Π(Wt ) satisfies the
Bellman equation
Π(W ) =

max0

X

e,c(ε),W (ε)

X


p(ε|e) Y (ε, e) − c(ε) + (1 + r)−1 Π[W 0 (ε)]

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW 0 (ε)} ≥

X

ε

X

s.t.

ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βW 0 (ε)} ∀e, ê

(P1)

ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW 0 (ε)} = W.

ε

where we have used that the stream of household income is (2).
Equivalence: The joint budget constraint of a risk-sharing syndicate is
at+1 = yt − ct + (1 + rt )at .
This can be written in present-value form as
0 = πt + at (1 + r),

for all t where πt ≡ Et

∞
X
τ =t

y − cτ
Qτ τ
s=t (1 + rs )

(19)

are the intermediary’s expected future profits. Equivalently
πt + Et

∞
X

∞

X
cτ
y
Qτ τ
= Et
+ (1 + rt )at .
s=t (1 + rs )
s=t (1 + rs )
τ =t

Qτ
τ =t

which says that the intermediary’s expected profits plus the expected present value of future
consumption must equal total income of a risk-sharing syndicate. We can use (19) to establish
a useful equivalence result.
Proposition 1 Suppose the Pareto frontier Π(W ) is decreasing at all values of promised
utility, W , that are used as continuation values at some point in time. Then the following
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dynamic program is equivalent to (P1)
v(a) =

max0

e,c(ε),a (ε)

X

X

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βv[a0 (ε)]}

s.t.

ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βv[a0 (ε)]} ≥

ε

X

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βv[a0 (ε)]} ∀e, ê

(P2)

ε

X

p(ε|e) {c(ε) + a0 (ε)} =

X

ε

p(ε|e)Y (ε, e) + (1 + r)a

ε

Proof: The proof has two steps.
Step 1: write down dual to (P1). Because the Pareto frontier Π(W ) is decreasing at
the W under consideration, we can write the last constraint of (P1) (promise-keeping) with
a (weak) inequality rather than an inequality. This does not change the allocation chosen
under the optimal contract.45 The dual to (P1) is then to maximize
V (π) =

max0

e,c(ε),π (ε)

X

X

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βV [π 0 (ε)]}

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βV [π 0 (ε)]} ≥

X

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βV [π 0 (ε)]} ∀e, ê

(P1’)

ε

ε

X

s.t.

ε


p(ε|e) Y (ε, e) − c(ε) + (1 + r)−1 π 0 (ε) ≥ π.

ε

where π = Π(W ). Because Π(W ) is decreasing, its inverse V (π) is also decreasing. We can
therefore replace the inequality in the last constraint of (P1’) with an equality.
Step 2: express dual in terms of asset position rather than profits. Let
π = −a(1 + r),

π 0 (ε) = −a0 (ε)(1 + r).

(20)

Substituting (20) into (P1’) and defining v(a) = V [−(1 + r)a], yields (P2).
The change of variables (20) simply uses the present-value budget constraint (19) to
express the problem in terms of assets rather than the PDV of intermediary profits.
45

Note that this would not be the case if Π(W ) would be increasing. In that case, replacing the equality
by an inequality would change the allocation because it would deliver strictly higher welfare to both parties.
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C.2

General Case: Comparison of Our Formulation with Optimal
Contract

Optimal Contracting Problem. Consider the following problem: maximize intermediary
profits
Πt = E t

∞
X
τ =t

y − cτ
Qτ τ
s=t (1 + rs )

subject to providing promised utility of at least Wt to the household
Et

∞
X

β τ −t u(cτ , eτ ) ≥ Wt

τ =t

and an incentive compatibility constraint for the household. If Wt = W is promised to the
household and its current ability shock is zt = z, the intermediary’s value Πt = Π(Wt , zt )
satisfies the Bellman equation
Π(W, z) =

max0

e,c(ε),W (ε)

X

X


p(ε|e) Y (ε, z, e) − c(ε) + (1 + r)−1 Ez0 Π[W 0 (ε), z 0 ]

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW 0 (ε)} ≥

ε

X

s.t.

ε

X

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βW 0 (ε)} ∀e, ê

(P3)

ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW 0 (ε)} = W.

ε

where
Y (ε, z, e) = max {x[zεf (k, `) − w` − (r + δ)k] + (1 − x)wε}
x,k,`

Compare this formulation to the one used in the main text, (3) –(5). Note that under the
optimal contract (P3), utility W (ε) cannot depend on z 0 . That is, the principal absorbs all
the gains or losses from z shocks. In contrast, in the formulation in the main text, (3)–(5),
it is the reverse: the agent’s utility varies with z 0 and its wealth does not. Since agent
wealth is a negative scalar multiple of the principal’s utility (profits) this means that the
principal’s welfare is made independent of z 0 . Exactly the reverse as in (P3). To see this even
more clearly, shut down residual productivity shocks, ε = 1 with probability one. Then the
formulation in the main text, (3)–(5) is an income fluctuations problem, like Schechtman
and Escudero (1977), Aiyagari (1994) or other Bewley models. But (P3) is just perfect
insurance, with a risk neutral principal.
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D

Computational Algorithm

D.1

Numerical Solution: Optimal Contract with Lotteries

When solving the optimal contract under moral hazard (3)–(5) numerically, we allow for
lotteries as in Phelan and Townsend (1991). This section formulates the associated dynamic
program.
Simplification Capital, labor and occupational choice only enter the problem in (3)
through the budget constraint (4). We can make use of this fact to reduce the number
of choice variables in (3) from six (e, x, k, `, c(ε), a0 (ε)) to three (e, c(ε), a0 (ε)).
Entrepreneurs solve the following profit maximization problem.
Π̄(z, e; w, r) = max ε̄(e)zf (k, `) − (r + δ)k − w`,
k,`

ε̄(e) ≡

X

p(ε|e)ε.

ε

Note in particular that capital k and labor ` are chosen before residual productivity ε is
realized (see the timeline in Figure 1). With the functional form assumption in (12), the
first-order conditions are
αz ε̄(e)k α−1 `γ = r + δ,

γz ε̄(e)k α `γ−1 = w

These can be solved for the optimal factor demands given effort, e, talent, z and factor prices
w and r.
∗

k (e, z; w, r) = (ε̄(e)z)

1
1−α−γ

1

`∗ (e, z; w, r) = (ε̄(e)z) 1−α−γ

1−γ
 1−α−γ
γ
 γ  1−α−γ
w
α

 1−α−γ
1−α
 γ  1−α−γ
α
r+δ
w



α
r+δ

Realized (as opposed to expected) profits are
Π(ε, z, e; w, r) = zεk(e, z; w, r)α `(e, z; w, r)γ − w`(e, z; w, r) − (r + δ)k(e, z; w, r)
Substituting back in from the factor demands, realized profits are

Π(ε, z, e; w, r) =

α


 1−α−γ
γ
 γ  1−α−γ
1
ε
α
1−α−γ
− α − γ (z ε̄(e))
ε̄(e)
r+δ
w
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(21)

and expected profits are
Π̄(z, e; w, r) = (1 − α − γ) (z ε̄(e))

1
1−α−γ



α
r+δ

α
 1−α−γ
γ
 γ  1−α−γ
w

(22)

The optimal occupational choice satisfies (note that agents choose an occupation before ε is
realized):

x(z, e; w, r) = arg max xΠ̄(z, e; w, r) + (1 − x)wε̄(e)
x

Given a realization of ε, those who choose to be entrepreneurs realize profits of (21) and
those who choose to be workers realize a labor income of wε. Therefore, realized (as opposed
to expected) surplus is
S(ε, z, e; w, r) = x(z, e; w, r)Π(ε, z, e; w, r) + (1 − x(e, z; w, r))wε.
Using these simplifications, the budget constraint (4) can then be written as
X

p(ε|e) {c(ε) + a0 (ε)} =

X

p(ε|e)S(ε, z, e; w, r) + (1 + r)a.

(23)

ε

ε

As already noted, the advantage of this formulation is that it features three rather than six
choice variables.
Linear Programming Representation A contract between the intermediary and a
household specifies a probability distribution over the vector
(c, ε, e, a0 )
given (a, z). Denote this probability distribution by π(c, ε, e, a0 |a, z). The associated dynamic program then is a linear programming problem where the choice variables are the
probabilities π(c, ε, e, a0 |a, z):
v(a, z) =

X
c,ε,e,a0

X
c,ε,a0

max0

π(c,ε,e,a |a,z)

X

π(c, ε, e, a0 |a, z) {u(c, e) + βEv(a0 , z 0 )}

s.t.

(24)

c,ε,e,a0

π(c, ε, e, a0 |a, z) {a0 + c} =

X

π(c, ε, e, a0 |a, z)S(ε, e, z; w, r) + (1 + r)a.

(25)

c,ε,e,a0

π(c, ε, e, a0 |a, z) {u(c, e) + βEv(a0 , z 0 )} ≥

X
c,ε,a0
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π(c, ε, e, a0 |a, z)

p(ε|ê)
{u(c, ê) + βEv(a0 , z 0 )} ∀e, ê
p(ε|e)

X

X

π(c, ε, e, a0 |a, z) = p(ε|e)

c,a0

π(c, ε, e, a0 |a, z),

∀ε, e

(26)

c,ε,a0

(25) is the analogue of (23). The set of constraints (26) are the Bayes consistency constraints.46
Bounds on Consumption Grid To solve the optimal contracting problem, we follow
Prescott and Townsend (1984) and Phelan and Townsend (1991) and constrain all variables
to lie on discrete grids. In order for the discretized dynamic programming problem to be
a good approximation to our original problem, it turns out to be important to work with
relatively fine grids, particularly for consumption. To achieve this with a limited number
of grid points, we choose as tight an upper bound on the consumption grid as possible and
adjust it when prices change. In particular, given (w, r), the upper bound is chosen as
c̄(w, r) = rā + max{Π(εH , z̄, ē; w, r), wεH },
for any given (w, r), where a, ā and so on are the lower and upper bounds on the grids for
wealth and other variables, and where the profit function Π is defined in (21). These are
the minimum and maximum levels of consumption that can be sustained if the agent were
to choose a0 (ε) = a in (3). Note that this bound is tighter than what is typically chosen in
the literature. After solving the dynamic programming problem, we verify that consumption
never hits the upper bound. Table 6 lists our choices of grids.
46

(26) is derived from the timing of the problem as follows. A lottery with probabilities Pr(e) first
determines an effort, e, for each household. Then a second lottery with probabilities Pr(c, ε, a0 |e) determines
the remaining variables. Of course, nature plays a role in this second lottery since the conditional probabilities
p(ε|e) are technologically determined. It is therefore required that
X
Pr(c, ε, a0 |e) = p(ε|e).
(27)
c,a0

We have that

π(c, ε, e, a0 )
0
c,ε,a0 π(c, ε, e, a )

Pr(c, ε, a0 |e) = P
Combining (27) and (28), we have
P

c,a0

P

π(c, ε, e, a0 )

c,a0 ,ε

π(c, ε, e, a0 )

which is (26) above.
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= p(ε|e),

(28)

Table 6: Variable Grids
Variable
Wealth, a
Ability, z
Consumption, c
Efficiency, ε
Effort, e

E

grid size
30
15
30
2
2

grid range
[0, 200]
[z,z̄]
[0.00001, c̄(w, r)]
[εL , εH ]
[0.1, 1]

Details on Calibration

In this Appendix we describe in more detail the calibration procedure we use to arrive at the
parameter values summarized in panel B of Table 1. We denote by Θ = (σ, χ, θ, εL , ρ, ζ, z̄, λ)
the 8 × 1 vector or parameter values, by m the vector of moments in the data and by d(Θ)
the vector of corresponding model-generated moments. We choose
Θ̂ = arg min F (Θ)0 ΩF (Θ) where F (Θ) =
Θ

d(Θ) − m
m

(29)

where Ω is a 8 × 8 positive definite weighting matrix. The reason for rescaling d(Θ) − m by
m is so as to make sure that different units across moments do not affect things too much.47
For the weighting matrix Ω, we choose a diagonal matrix with diagonal elements (ω1 , ..., ω8 )
so that (29) becomes

Θ̂ = arg min
Θ

47

8
X

2

ωi Fi (Θ) =

i=1

8
X
i=1


ωi

2
di (Θ)
−1
mi

We have also experimented with F (Θ) = √d(Θ)−m with very similar results.
|d(Θ)m|
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Our eight target moments are ordered as in Table 2. As discussed in the main text, we use
the following weights

GDP LC
=ω
= 0.5
GDP M H


CMH
=ω
=1
GDP M H


C LC
=1
=ω
GDP M H


KMH
=ω
=1
GDP M H


K LC
=ω
=1
GDP M H
 LC 
W
=ω
= 0.5
W MH

= ω %Entr.M H = 1

= ω %Entr.LC = 1


ω1
ω2
ω3
ω4
ω5
ω6
ω7
ω8

The minimized objective F (Θ̂)0 ΩF (Θ̂) equals 0.3107 and the resulting moments d(Θ̂) and
their counterparts in the data m are reported in Table 2.

F

More Details on Moral Hazard vs. Limited Commitment

This Appendix summarizes additional implications of moral hazard for individual choices
and contrasts them with those of limited commitment. We relegated these to an Appendix
because many of these, particularly for limited commitment, are already well understood
from the existing literature.

F.1

Saving Behavior

We first present some analytic results that characterize differences in individual saving behavior in the two regimes. These are variants of well-known results in the literature.
Lemma 1 Let u(c, e) = U (c) − V (e). Solutions to the optimal contracting problem under

50

111

moral hazard (3)–(5), satisfy


0

U (cit ) = β(1 + rt+1 )Ez,t

1
Eε,t 0
U (cit+1 )

−1
(30)

where Ez,t and Eε,t denote the time t expectation over future values of z and ε.
This is a variant of the inverse Euler equation derived in Rogerson (1985), Ligon (1998)
and Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski (2003) among others. With a degenerate distribution for ability, z, our equation collapses to the standard inverse Euler equation. The reason
our equation differs from the latter is that we have assumed that ability, z, is not insurable
in the sense that asset payoffs are not contingent on the realization of z (see footnote 17).
Our equation is therefore a “hybrid” of an Euler equation in an incomplete markets setting
and the inverse Euler equation under moral hazard.
If the incentive compatibility constraint (5) is binding, marginal utilities are not equalized
across realizations of ε. One well known implication of (30) is that in this case48
U 0 (cit ) < β(1 + rt+1 )Ez,t Eε,t U 0 (cit+1 ).

(31)

The implication of this inequality is that when the incentive constraint binds, individuals are
saving constrained. It is important to note that such saving constraints are a feature of the
optimal contract.49 The intuition is that under moral hazard there is an additional marginal
cost of saving an extra dollar from period t to period t + 1: in period t + 1 an individual
works less in response to any given compensation schedule. Therefore the optimal contract
discourages savings whenever the incentive compatibility constraint (5) binds.
48

This follows because by Jensen’s inequality (1/U 0 (cit+1 ) is a convex function of U 0 (cit+1 ))
1
Eε,t

U 0 (cit+1 )

>

1
Eε,t U 0 (cit+1 )

49

.

Some readers may have had the opposite intuition, namely that moral hazard reduces insurance thereby
strengthening precautionary motives for saving. But given that individuals’ actions are governed by an
optimal contract, the inverse the Euler equation says that this is not the case. See Rogerson (1985), Ligon
(1998) and Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski (2003) for more detailed discussions of this idea.
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With limited commitment, the Euler equation is instead50
U 0 (cit ) = βEz,t [U 0 (cit+1 )(1 + rt+1 ) + νit+1 λ]
where νit+1 is the Lagrange multiplier on the collateral constraint (6). If this constraint
binds, then
U 0 (cit ) > β(1 + rt+1 )Ez,t U 0 (cit+1 ).

(32)

Contrasting (31) for moral hazard and (32) for limited commitment, we can see that in
the moral hazard regime individuals are savings constrained and in the limited commitment
regime, they are instead borrowing constrained.51 Finally, note that under limited commitment only the savings of entrepreneurs are distorted because only they face the collateral
constraint (6). In contrast, under moral hazard the savings decision of both entrepreneurs
and workers is distorted because both face the incentive compatibility constraint (5). As discussed in the main text, this is reflected in the equilibrium interest rate. Individual savings
behavior is one prediction in which the two regimes differ dramatically.

50
Note that in contrast to (30) no expectation over ε is taken here. This is because there is perfect
insurance on ε. Therefore marginal utilities are equalized across ε realizations. More formally, denote
by c(ε, z, a) consumption of an individual who has experienced shocks ε and z and has wealth a. Then
U 0 (c(ε, z, a)) = ψ(a, z) for all ε, where ψ(a, z) is the Lagrange multiplier on the budget constraint in (4).
Since this is true for all ε realizations, of course also Eε U 0 (c(ε, z, a)) = ψ(a, z).
51
In the case where the corresponding constraints do not bind, both (31) and (32) collapse to the standard
Euler equation under incomplete markets

U 0 (cit ) = β(1 + rt+1 )Ez,t U 0 (cit+1 ).
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1. Introduction

This paper provides a theoretical framework for understanding the allocation, risk,
and return on productive real capital assets across activities and sectors in an economy
characterized by idiosyncratic and aggregate risk and thin formal markets for real and
financial assets. We apply our framework to households running farm and non-farm
business enterprises in rural and semi-urban Thai villages with extensive family
networks, taking advantage of unusual panel data, a monthly household survey over 156
months that measures income, assets, consumption, gifts, and loans.

Our framework allows us to quantify and decompose the risk faced by households
running these business enterprises into two components: (1) aggregate, non-diversifiable
risk, and (2) idiosyncratic, potentially diversifiable, risk. In particular, we are able to
estimate the risk premia for the aggregate and the idiosyncratic risk components
separately. We find these two risk premia are quite different from each other, specifically,
much higher for the aggregate risk than for the idiosyncratic risk. The distinction thus
matters for backing out accurate measures of underlying productivity, risk-adjusted net
returns, i.e., what remains after subtracting risk premia from expected, average returns.

Many households in the data face relatively more idiosyncratic risk. Idiosyncratic
risk carries a low risk premium. For these households, although the quantity of this risk
can be high, not much of it is borne by the household as it is diversified away to a
considerable degree. Thus these households have low risk premia and, with not much to
subtract, net returns are relatively close to unadjusted returns. In contrast, other
households in the data bear considerably more aggregate risk than idiosyncratic risk. As
this aggregate risk cannot be diversified away, it bears a high risk premium. Thus
unadjusted returns for such households can seem quite high, but the net returns after
subtracting the risk premia, i.e., the measures of their latent productivity, are low.
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This in turn has important policy implications. To the extent that a community
faces aggregate risk, there is little more that could be done within the community itself
for alleviating that risk. Aggregate risk is not entirely exogenous. Under our framework,
aggregate risk is chosen optimally as sectors and activities within and across households,
but beyond that there is little the community can do ex post. On the other hand,
idiosyncratic risk is in principle diversifiable, hence one can think about potential policy
improvements, e.g., improved ex ante insurance products within the community or ex
post government transfers.1

Therefore, the distinction between aggregate and

idiosyncratic risk is important for policies that are geared toward risk sharing.

Other policies addressing credit constraints, financial access, and occupation
choice also hang on the distinction between aggregate and idiosyncratic risk. The
relatively poor households in the village economies of our sample are engaged in
production activities with high expected returns. Thus they might appear to be credit
constrained in the usual, stereotypical sense. But these poor households face high
aggregate risk, and also idiosyncratic risk. Adjusting for each of these risks appropriately,
with differential risk premia, we find that poor households in the more developed region
of the country have net returns which are actually lower than the relatively wealthy in
that region. So poor households in the developed region seem constrained after all but in
a different sense: they are not constrained within their chosen sectors and activities but
rather are constrained away from the activities with the highest returns net of risk premia
that are available for richer households. Further, the returns of the relatively poor in the
less developed, agrarian region are not different from those of the relatively wealthy in
that region, after adjusting for risk premia. Thus poor households are not credit
constrained in the usual sense, either.

1

There may be underlying obstacles such as moral hazard that prevent idiosyncratic risk from being fully
covered. Likewise, there can be interactions between aggregate and idiosyncratic risk that move us away
from the full information standard on both dimension. See for example Di Tella (2015). Put another way,
businesses need to be exposed to at least some idiosyncratic risk, to have some “skin in the game” in order
to mitigate unobserved reallocation of capital.
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Our framework and the results are made clear by a comparison of two extreme
benchmarks. A full risk-sharing benchmark, not with ex ante asset trades, but with ex post
transfers of consumption goods contingent on output, delivers the prediction that only
aggregate covariate risk contributes to the risk premium. In contrast, an autarky
benchmark would predict that aggregate and idiosyncratic risks should enter the risk
premium with the same weight because total risk faced by the household business is
simply the sum of the risks from each component. In the data, the risk sharing benchmark
picks up a large part, though not all, of the variation in risk premia. There is a residual,
smaller part due to idiosyncratic risk, but otherwise it is substantially diversified away.
More specifically, a financial autarky model that would simply adjust for total risk, that
is, with equal weight on aggregate and idiosyncratic risk factors, is rejected in the data.
Intermediate models which allow substantial though less than perfect risk sharing fit the
data best.

This finding, derived entirely from production and rate of return data, is highly
reminiscent of findings in the literature on risk sharing using consumption and income
data (Townsend 1994). The full risk sharing benchmark is typically rejected, and so are
the borrowing-lending or buffer stock financial regimes. The best fitting models typically
lie between these extremes, sometimes closer the former than the latter. Here we take a
direct look at this issue: we use the consumption as well as gifts and lending data from
the same sample of households, and establish a consistent picture of what we are seeing
on production and consumption sides. Idiosyncratic shocks to rates of return are
positively correlated with gifts-out and lending as the full insurance benchmark would
suggest. Still, in consumption risk sharing regressions, these same idiosyncratic shocks
do nevertheless move consumption, with positive but quantitatively small coefficients. So
indeed households do bear some of the idiosyncratic risk and that is why there is risk
premium for idiosyncratic risk. Yet, the idiosyncratic risk premium is small relative to
risk premium associated with aggregate shocks which in the data move both production
and consumption. To the best of our knowledge, little previous work has analyzed risk
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sharing of the same households in the same sample using data from both consumption
and production sides.

The results in this paper on risk premia are much like those of the standard capital
asset pricing model, yet here, in these village economies, households infrequently trade
their fixed business assets (machinery, livestock, and land).2 The seeming puzzle is
explained by the fact that these households have extensive family networks and engage
actively in gifts and loans. This makes the economic mechanism in these village
economies with informal markets and institutions close to complete market mechanism in
the standard capital asset pricing model. The institutions are different but the predicted
outcome is identical. More specifically, to determine the solution to one of benchmark
models, the full risk sharing problem including an efficient allocation of assets across
households and activities, we consider the social planning problem that delivers Pareto
optimal allocations, namely the problem that maximizes a Pareto weighted sum of
expected utilities subject to resource constraints. This is of course the same framework
that led to the literature on consumption risk sharing, but we explicitly incorporate
production into the analysis. At the beginning of each period, each household starts with
initial resources that consist of two components: the assets held from the previous period
over all production activities, and their realized, current output. The households may then
pay or receive gifts and transfers to other households, as in a risk-sharing syndicate. The
household then invests part of this interim wealth in terms of assets carried to the next
period and consumes the rest. For this social planning problem interpretation, the planner
(actually, of course, the community as a whole) retains full control over the projects,
assigns them to households, chooses the current gifts and transfers to each household, and
chooses the assets to be allocated to each activity run by each household in the following
period. Alternatively, more intuitively, and less demanding in terms of actual
implementation, we may assume that households fully commit to a date- and state2

We emphasize the returns to the relatively illiquid real productive assets that are mainly from the output
they produce. There are a few financial assets (such as deposits at financial institutions). The returns to
these tradable liquid financial assets are from interest, dividends, or capital gains (and losses), but these
assets and their returns are small in the data and are not driving the conclusion.
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invariant risk-sharing rule that maps aggregate resources into a consumption allocation
across the households. Knowing that this risk-sharing rule is locked in for the future,
households choose, on their own, which projects to undertake.

What we study in this paper is related to recent, important literatures in both
development and macroeconomics measuring rates of return. In development economics,
there is a literature on the impact of interventions (De Mel, McKenzie, and Woodruff
2008; Evenson and Gollin 2003; McKenzie and Woodruff 2008; Udry and Anagol 2006).
The impact on revenue of additional investments in agriculture can be high, particularly
with respect to small investments, such as fertilizer and improved seeds. In a recent
paper, Beaman, Karlan, Thuysbaert, and Udry (2015) demonstrate that the return to
agricultural investment varies across farmers, farmers are aware of this heterogeneity, and
farmers with particularly high returns self‐select into borrowing. However, as they note,
lending may not be sufficient to induce investments in the presence of other constraints.
Related, the evidence from traditional microcredit, targeting micro enterprises, is mixed:
some studies with randomized control trials find an increase in investment in selfemployment activity (Crepon, Devoto, Duflo, and Pariente 2015; Angelucci, Karlan, and
Zinman 2015) while others do not (Attanasio, Augsburg, de Haas, Fitzsimons, and
Harmgart 2015; Augsburg, de Haas, Harmgart, and Meghir 2015; Banerjee, Dulfo,
Glenerster, and Kinnan 2015; Tarozzi, Desai, and Johnson 2015). Evidently, farmers may
be constrained by a lack of insurance (Karlan, Osei, Osei-Akoto, and Udry 2013), have
time inconsistent preferences (Duflo, Kremer, and Robinson 2011), or face high costs of
acquiring inputs (Suri 2011). In this paper, we add to this list an important consideration
that measured rates of return may reflect a risk premium. Therefore, targeting without
information on risk may blunt, if not seemingly eliminate real gains, in taking an average
over individuals who vary in true underlying productivity (some are constrained and
productive while others are not). Put differently, to the extent we can identify subgroups
and their exposure to different kinds of risk, we would be better able to target the ones
with genuinely high returns.
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Likewise, in macroeconomics, Hsieh and Klenow (2009), Restuccia and Rogerson
(2008), and Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta (2013) study misallocation of
resources. The essential idea is that an optimal allocation of capital (and other factor
inputs) requires the equalization of marginal products. Deviations from this outcome
represent a misallocation of resources and translate into sub-optimal aggregate outcomes.
Typically, however, the literature does not examine the underlying causes. An important
recent exception is David, Hopenhayn, and Venkateswaran (2014) in which firm’s
informational frictions drive capital decisions. Interestingly, loss of productivity in China
and India is mitigated by connections to formal stock markets, as a source of more
reliable signals or at least a better measure of the ex ante uncertainty faced by firms
before making production decisions. Likewise, Midrigan and Xu (2013), Moll (2014),
Buera and Shin (2013), and Asker, Collard-Wexler, and De Loecker (2012) study the role
of financial frictions and capital adjustment costs, respectively. However, studies often
take risk and return on the production side of the economy as exogenous. We add to these
studies the role of risk aversion, the various types of risk faced by firms, and evidence
that people can and do choose among potential projects based on a risk-return trade-off.
For us, the market is crucial, but in our case informal markets, not the stock market, are
the mechanism allowing mitigation of much of the idiosyncratic risk. In turn, adjustments
of the measured rates of return to get at underlying productivity require different risk
premium, varying with idiosyncratic versus aggregate risk.

Our study also differs from the standard empirical consumption-based asset
pricing in macroeconomics and finance literature. The consumption-based finance
literature typically relies on countrywide aggregate consumption to explain asset risk and
return of financial assets. Our study is applied locally to collections of closely connected
villages in which almost everyone is in a family network, allowing us to link asset returns
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of the households with panel data of relevant market participants, including household
specific data on consumption, gifts, and loans.3

Our paper is intended as a contribution to a general audience, integrating finance,
macroeconomics, and development literatures. Although the tradeoff between risk and
return is extensively studied in finance, there is relatively sparse cross-referencing
between these two concepts in development economics. On the one hand, there is a
literature on returns on household enterprises as a source of household income, as noted
earlier. On the other hand, there is also a literature on risk and the vulnerability of poor
households.4 One of the few studies that explicitly connects these two concepts together
is Rosenzweig and Binswanger (l993) who test for the existence of a positive association
between the average returns to individual production assets and their sensitivity to
weather variability. Related, Morduch (1995) finds that poor households in villages in
India have limited ability to smooth consumption ex post and tend to choose production
activities with lower yields to give them smoother ex ante income. Our study in contrast
finds that Thai households with lower initial wealth are more involved with risky
activities, both aggregate and idiosyncratic, and for that reason have higher average
returns. More recently, Karlan, Osei, Osei-Akoto, and Udry (2013), argue that risk is a
constraint to agricultural investment in Ghana, as noted earlier. The point we are making
however is that there is commonality across all these studies, in the linking of returns to
risk.

In the finance literature, there are studies of risk and return to private enterprises
but these are mainly in developed countries. For example, Moskowitz and VissingJorgensen (2002) find that the rates of return on private equity in the US are not higher
3

Campbell (2003) provides a review of the development of the consumption-based model. Cochrane
(2001) discusses how the traditional capital asset pricing model (CAPM) and the consumption-based model
are interrelated. For the literature on limited market participation in the developed economy context, see
Mankiw and Zeldes (1991), Vissing-Jorgensen (2002), and Vissing-Jorgensen and Attanasio (2003).
4

For literature on vulnerability, see Morduch and Kamanou (2003), Hoddinott and Quisumbing (2003),
Ligon (2004), and Ligon and Schechter (2004). Related, there is an extensive literature on insurance against
poverty; for example, see Dercon (2004).
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than the returns to public equity even though private firms are seemingly more poorly
diversified, raising this as a puzzle. Heaton and Lucas (2000) show that entrepreneurial
risk is important for portfolio choice. In our village economies, at least, the limits to
diversification at the household level are mitigated by risk sharing through informal
networks of family in the community. Though it may be a stretch to imagine this is
happening in the US, the point remains that in any given setting informal networks could
potentially rationalize apparent risk return anomalies.

The paper proceeds as follows. Section 2 presents the two benchmark, the endpoints, as it were that we use to study risk and return in village economies. The more
realistic intermediate case lies between these two extremes. Section 3 describes the data
from the Townsend Thai Monthly Survey that we use in our empirical work. Section 4
presents one of the main empirical results on the relationship between expected return
and aggregate risk. As robustness checks, we also extend our analysis to incorporate
human capital, time-varying risks, and time-varying stochastic discounts. We find that
expected returns are positively associated with aggregate risks in our village economies.
This is our first set of empirical findings. Section 5 quantifies idiosyncratic risk and
analyzes its effect on risk premium and expected returns, as well. The main point though
is the contributions of the aggregate and the idiosyncratic risk premium to the total risk
premia as distinct from the contribution of aggregate risk and idiosyncratic risk to total
risk. A nonparametric statistical test finds that the median percentage contribution of
idiosyncratic risk to the total risk is statistically different from the median percentage
contribution of idiosyncratic risk premium to the total risk premium. This is the second
set of empirical results. Section 6 discusses and compares the empirical results from the
production and asset return data in this paper with the results from the consumption and
income data in earlier literature and complements this with a direct look in our panel data
where both production and consumption are measured. This is our third set of empirical
results. Section 7 distinguishes the risk premium from the productivity of household
enterprises, computing the household’s rate of return net of the risk premium. Section 8
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presents our final set of empirical findings that there is heterogeneity across households
in their exposure to aggregate and idiosyncratic risks, and discuss policy implications.
Section 9 concludes.

2. Theoretical Framework

We start with an economy consisting of J households, indexed by j = 1, 2,..., J.
There are I production activities, indexed by i = 1, 2,..., I, that utilize capital as the only
input. Each production technology delivers the same consumption good. Let ki, j be the
assets assigned to production activity i and operated by household j as of the end of the
previous period, and let fi, j (ki, j ) be their output, net of depreciation, realized at the
beginning of the current period. The fluctuation and the pairwise comovement of the
marginal returns, under a particular capital allocation ki, j , namely

dfi, j (ki, j )
= fi,/ j (ki, j ) ,
dki, j

are represented by the variance-covariance matrix of the marginal returns. Various
portfolios of assets can be formed by allocating assets to various households and to
various activities. Varying the weights of the assets in a portfolio creates a feasible set of
all possible returns that could be achieved by available current assets. Note that some of
the elements in this set could have zero weight for some of the assets, i.e., it is not
necessary to have all of the assets included in a particular portfolio. Also note that this
feasibility set is derived from the production technology alone, without any assumptions
on preferences or optimization.5

We present two polar benchmarks in this section. For expositional clarity, we
begin with the first benchmark economy where full risk-sharing delivers Pareto optimal
5

A familiar feasibility set derived from portfolios of assets is the mean-variance frontier. Any portfolio of
assets delivers a coordinate in a mean-variance space that corresponds to the expected return and the
variance of the constructed portfolio. Varying the weights allocated to available assets creates a feasibility
set of means and variances that could be achieved by all available assets.
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allocations of risk for the community as a whole. We show how technologies introduced
in the underlying environment above are linked together when risks are pooled efficiently
over all households and production technologies. Then, we discuss the second, opposite
benchmark that considers an economy where each household absorbs risk in isolation.
Note that the underlying technologies are the same in both benchmarks.

2.1 A Full Risk-Sharing Benchmark: A Pareto Optimal Allocation of Risk

First we consider a benchmark case in which all households in the economy are
able to completely pool and share risk from their production. Let kM be the total assets of
the aggregate economy, M, and FM be the total output produced from all assets in the
J

I

aggregate economy. FM = F(k) = ∑ ∑ fi, j (ki, j ) where k is a vector of capital allocation
j=1 i=1

in the economy, ki, j , for all i and all j. The marginal return of aggregate production, when
an additional unit of capital is allocated proportionately to production activities based on
J

their share in total capital, is

I

∑ ∑ θi, j fi,/ j (ki, j ) where θi, j =
j=1 i=1

I
J
ki, j
and kM = ∑ ∑ ki, j . In
kM
j=1 i=1

this economy, the variance of the marginal aggregate return is therefore
⎞
⎞ G 2 2 G
⎛ J I
⎛ G
/
/
=
var
var ⎜ ∑ ∑ θ i, j fi, j (ki, j )⎟
θ gθ g /σ g,g / ,
⎜⎝ ∑ θ g fg (kg )⎟⎠ = ∑ θ gσ g + ∑ ∑
/
⎠
⎝
j=1 i=1

g=1

g=1

g=1 g ≠g

where g is an index for household-specific production activity (i, j), for all i and all j, and
G = I x J; σ g2 is the variance of the marginal return on activity g; and σ g,g / is a pairwise
covariance between the marginal return on activity g and another activity g ′

in the

economy. As the number of activities, G, becomes larger, the first component (the
variance term) of the aggregate fluctuation converges to zero and only the second
component (the covariance term) determines the fluctuation of aggregate return. This is
11
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intuitive. As more activities are included in the risk-sharing syndicate, each activityspecific idiosyncratic fluctuation contributes less and less to the aggregate fluctuation. In
the limit, idiosyncratic risk is completely diversified away and only covariate risk
remains. This covariate risk is the non-diversifiable risk of the economy. Note that the
diversification of idiosyncratic risk could be achieved by either increasing the number of
activities performed by a particular household (i.e., increasing I), or increasing the
number of households in the risk-sharing syndicate (i.e., increasing J), if not both.

To determine an efficient allocation of assets across households and activities, and
consumption to the households, we consider a social planning problem that maximizes a
Pareto-weighted sum of expected utilities subject to resource constraints. At the
beginning of each period, each household j starts with initial resources that consist of two
components. The first component is the assets held from the previous period, summing
I

over all production activities, k j = ∑ ki, j . The second component is the sum of the
i=1

I

associated outputs (net of depreciation),

∑f

i, j

(ki, j ) . The household j may give out or

i=1

receive gifts and transfers with other households, as in a risk-sharing syndicate.6 The
household then invests a part of this interim wealth in the form of assets carried to the
next period. This is the usual neoclassical specification, putty-putty model as capital net
of depreciation can be eaten.7 For this social planning problem, the planner retains full
control over the projects, assigns them to households, chooses the net current gifts and
transfers to each household j, and chooses the assets to be allocated to each activity run

6

Generally, households could make state-contingent lending and borrowing contracts, which could be
incorporated into the gift term in this setup. For an example of this arrangement, see Udry (1994).
7

The production function fi, j (ki, j ) can be rewritten as fi, j (ki, j ) = !f i, j (ki, j ) − δ i, j ki, j . Generalizing, we can

also subtract an adjustment cost term, gi, j (ki, j , ki,′ j ) , the derivative of which will enter into the first order
conditions below. We maintain in the text subtraction of next period’s capital separable from current capital.
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by each household in the following period, ki,′ j . Effectively, the planner determines the
current period consumption for each household j,
I

(

)

I

c j = ∑ fi, j (ki, j ) + ki, j − ∑ ki,′ j + τ j .
i=1

i=1

The value function of the social planning problem is
I
⎞
⎛ J
⎛ I
⎞
V (W ; Λ) = max ⎜ ∑ λ j u j ⎜ ∑ fi, j (ki, j ) + ki, j − ∑ ki,′ j + τ j ⎟ + φ E [V (W ′; Λ)]⎟
ki , j ′ ,τ j ⎝
⎝
⎠
⎠
j=1

i=1

(

)

i=1

subject to the aggregate resource constraint, i.e., aggregate consumption plus aggregate
J

savings, in the form of next-period capital, equals wealth,

J

∑ c + ∑ k ′ = W , and the nonj

j=1

j

j=1

negativity constraint of capital, ki, j ′ ≥ 0 , that is no project capital can go negative, i.e.,
households cannot short assets. Current state W denotes the aggregate wealth of the
J

I

(

)

whole economy at the beginning of the current period, that is, W = ∑ ∑ fi, j (ki, j ) + ki, j .8
j=1 i=1

Here the parameter φ is a common preference discount factor; the parameter Λ is a timeinvariant vector of the Pareto weights for the households, λ j where j =1, 2, .. J; and the
function u j (⋅) is the within-period utility function of a risk-averse household j, which is
strictly concave, continuously differentiable, increasing without satiation, and with
infinite derivative at zero. Note that we are allowing in this general set up differential risk
8

In the way this setup is written, it appears that the economy is closed, where the aggregate asset is
identical to the aggregate wealth. The model can be extended and reinterpreted to allow external borrowing
and lending, simply by subtracting any economy-wide debt, D, and interest from the previous period, and
adding potential new borrowing (to be paid back next period). External borrowing can be negative, i.e.,
savings. Specifically, assuming that the external interest rate is r, the right-hand side of the resource
! = W − (1+ r)D + D ′ . We can also allow outside stocks and mutual funds. What is
constraint becomes W
important here is that these assets and liabilities are external to the small open economy under
consideration and we take whatever they are as given, not included in our analysis of efficiency, the subprogram here. Further, stocks and bonds are not issues and traded on within village assets, so in that sense
external assets markets are incomplete.
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aversion. The solutions to this planning problem for fixed Pareto weights correspond to a
particular Pareto optimal allocation, and all of the optima can be traced out as the Pareto
weights are varied.
For a given Λ , the first-order conditions are that
[τ j ] : λ j u jc (c j ) = µ

for all j

[ ki,′ j ] : − λ j u jc (c j ) + φ E ⎡⎣VW (W ′ )(1+ fi,/ j ( ki,′ j )) ⎤⎦ ≤ 0 for all i and j, with equality for
ki,′ j > 0,
where µ is the shadow price of consumption in the current period. Note that the first
equation, i.e., equalized weighted marginal utilities, is the key equation in the study of
consumption risk sharing, and it is an integral part of our framework here. The second
equation is a standard Euler equation for investment. Finally, for each ki,′ j > 0 , the
technologies actually chosen, the first-order conditions imply
1=

φ E ⎡⎣VW (W ′ )(1+ fi,/ j ( ki,′ j ) ⎤⎦

where m ′ =

λ j u jc (c j )

⎡ φV (W ′ )
⎤
= E⎢ W
(1+ fi,/ j ( ki,′ j ) ⎥ = E ⎡⎣ m ′Ri,′ j ⎤⎦ ,
µ
⎣
⎦

(1)

φVW (W ′ )
and Ri,′ j = 1+ fi,/ j ( ki,′ j ) .
µ

We focus in part on equation (1) but the other equations are also a key part of the
system. Equation (1) has some important properties. First, m ′ , the stochastic discount
factor or the intertemporal marginal rate of substitution, is common across households
and across assets. The model also implies that equation (1) holds for each of the assets
actively allocated to production activity i and run by household j, for any i and any j. This
equation is equivalent to the pricing equation derived in the Consumption-based Capital
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Asset Pricing Model (CCAPM) in the finance literature.9 However, it is important to
reiterate that although our empirical counterpart will be similar to what is derived in the
capital asset pricing literature, the mechanism that delivers the predicted allocation
outcome is different. In the asset pricing literature, households (investors) trade their
assets ex ante. Optimally allocated assets deliver the returns that the households in turn
use to finance their consumption, or reinvest, ultimately maximizing their utility.
Although asset reallocations across households are possible in our model environment,
households do not typically trade their assets ex ante in some markets. The rate of return
on an asset is simply the real yield from holding it.10 Given asset holdings and given
returns, transfers among households in the economy then give an optimal consumption
allocation, i.e., the consumption allocation under the full risk-sharing regime where the
marginal rates of intertemporal substitution are equalized across households. These interhousehold transfers could be through formal securities or through informal financial
markets, namely, gifts and transfers within social networks.
Second, the Pareto weights, λ j , j = 1, 2,… , J, are implicit parameters in equation
(1) as they are arguments in the value function. Intuitively, the marginal rates of
substitution are common across households in any particular optimum but can vary across
the many optima, as if moving along a (potentially nonlinear) contract curve, as the
Pareto weights are varied, but we fix the weights as part of our specification. Our general
analysis only requires that the risk sharing community be at one fixed social optimum,
not at any particular optimal allocation per se. However, when preferences aggregate in a
Gorman sense, then the Pareto weights can be dropped from the analysis, and it is as if a
social planner were a “stand-in representative consumer” allocating assets among its
various “selves”.

9

For the derivation of this equation from consumer-investor’s maximization problem, see Lucas (1978),
Hansen and Singleton (1983), and Cochrane (2001), for example.
10

In the empirical section, net profits include capital gain (or loss) when assets were sold at higher (lower)
prices than purchased, adjusted for depreciation. These transactions are however not frequent.
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Third, since E[ m ′Ri,′ j ] = E[ m ′ ]E[ Ri,′ j ] + cov( m ′, Ri,′ j ) equation (1) can be rewritten
as
E[ Ri,′ j ] =

cov( m ′, Ri,′ j ) var( m ′ )
1
−
var( m ′ ) E[ m ′ ]
E[ m ′ ]

E[ Ri,′ j ] = γ ′ + β m′ ,ijψ m′ .
Specifically, β m′ ,ij = −

(2)

cov( m ′, Ri,′ j )
could be interpreted as the quantity of the risk of the
var( m ′ )

assets used in activity i by household j that cannot be diversified, i.e., the risk implied by
the comovement of the asset return and the aggregate return. Note that the sign is
negative since high returns mean low marginal utility. Since this risk cannot be
diversified away, even in the full risk-sharing environment, it must be compensated by a
risk premium, which is a product of the quantity of risk and the price of the risk. The
price of the risk is in turn equal to the volatility of the aggregate economy,

ψ m′ =

var( m ′ )
1
. Finally, γ ′ =
E[ m ′ ]
E[ m ′ ]

is the risk-free rate, R f ′ , since by definition the

covariance of the risk-free rate and the aggregate economy return is zero.

Finally, the intuition behind this optimal allocation is straightforward. An optimal
allocation of assets is a portfolio that delivers an aggregate consumption for the economy
that maximizes the Pareto-weighted expected utility of the households. This optimal
consumption allocation is stochastic, and its distribution is derived from the distribution
of underlying assets in the optimal allocation. Since households are risk averse, the
optimal aggregate consumption represents a tradeoff between expected return and risk. In
the full risk-sharing environment, idiosyncratic risks are diversified away, and this
optimal aggregate consumption consists of only the aggregate nondiversifiable
component. Note that some of the optimal asset holdings could be zero if they are not
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needed for the construction of the portfolio that delivers this optimal aggregate
consumption. However, for all of the assets that are positively allocated, an optimal
allocation implies that the stochastic intertemporal rates of substitution are equalized, i.e.,
the marginal utility from the expected returns, net of disutility from risk, from the next
period are equal across these assets. This equalized intertemporal rate of substitution
condition across assets implies that the assets with lower expected return are held in this
optimal portfolio because they are less risky than other assets. Since the only remaining
risk in the full risk-sharing economy is the covariate risk, an optimal allocation implies
the positive relationship between the expected return of the asset and its covariate,
nondiversifiable risk, as represented by the asset’s beta.11

2.2 A Financial Autarky Benchmark

The second, opposite benchmark case is an economy where households are in
financial autarky and there is no risk sharing across households. The underlying
environment, in terms of preferences, technologies, and initial conditions, is of course the
same as in the full risk sharing benchmark. In particular, production technologies deliver
returns that are still correlated across households and production activities. However,
households absorb the risk in isolation from the rest of the community so that net
incoming (or outgoing) transfers, τ j , are zero for all j. In this benchmark, the value
function of each household j is
I
⎛ ⎛ I
⎞
⎞
Vj (W j ) = max ⎜ u j ⎜ ∑ fi, j (ki, j ) + ki, j − ∑ ki,′ j ⎟ + φ E[Vj (W j′)]⎟
ki′, j ⎝
⎝ i=1
⎠
⎠
i=1

(

)

subject to the household’s resource constraint,
11

Our prediction from the full-risk sharing benchmark should be viewed as a necessary condition for the
full risk sharing, but not a sufficient one. For example, if a household is endowed with a production
technology that has returns comoving with the aggregate returns, there will be a positive relationship
between expected return and household beta, even when this household is in autarky. However, we have a
second necessary condition for optimality: not only is risk premium determined by comovement with the
aggregate, but it is not determined by idiosyncratic risk as well. This is closely parallel to the consumption
risk sharing literature: not only does consumption move with the aggregate but it also does not move with
the idiosyncratic income risk.
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I

(

W j = ∑ fi, j (ki, j ) + ki, j
i=1

)

and the nonnegativity constraint of asset holding, ki,′ j ≥ 0 .

Operationally, the Euler equation for asset allocation is of the same form for all
activities i in which household j chooses to hold and operate. But in this environment, the
stochastic discount factor is specific for household j and not equalized across all
households in the economy. Since risk cannot be shared across households, the total
fluctuation of the rate of return on asset for each household consists of both the
household’s idiosyncratic component and the comovement with the economy-wide
return. Alternatively speaking, since there is no risk sharing, each household cannot and
does not need to differentiate its idiosyncratic and aggregate risk, as both components of
fluctuation in the rate of return are viewed and treated identically by the household. In
financial autarky, their contribution to the household risk premium would be the same.

2.3 Empirical Implementation

For our empirical implementation, we impose two additional assumptions onto
production technology and preference. The first assumption is a linear production
technology: fi, j (ki, j ) = ri, j ki, j , which implies that fi,/ j (ki, j ) = ri, j

and Ri, j = 1+ ri, j . This

assumption can be derived from a more general constant return to scale production
function where optimal inputs are chosen sequentially. As is standard in many settings,
e.g., Angeletos (2007) and Moll (2014), capital is predetermined at the beginning of the
period. Technologies are then hit with productivity shocks and prices of input and output
are determined. Finally households make input (such as labor) decisions and get output.
This yields a linear technology mapping predetermined capital into output, an Ai, j ki, j
model where productivity shocks and prices are embedded in the technology parameter
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Ai, j . It is as if there were a single input, capital, and we focus on this technology
henceforth, that is, a single factor production function in capital with random returns.

Due to the linear production technology, equation (1) also holds for any of the
portfolios constructed by any combinations of the assets ki,′ j for all i and all j.
Specifically, if we consider a household as our unit of observation, equation (1) implies
that
I

1 = E[ m ′R ′j ] , where R ′j =

∑ θ ′ R′
i, j

i, j

i=1

I

∑θ ′

.

i, j

i=1

In other words, R ′j is the weighted average return to the portfolio of the assets operated
by household j, where the weights are the shares of each asset in household j’s portfolio.
This insight allows us to study the risk and return of a household’s portfolio of assets
instead of the risk and return of each individual asset. This implication is especially
important in the empirical study where the classification of asset types and the income
stream from each asset is problematic, as one asset may be used in various production
activities or various types of assets are used jointly in a certain production activity.

The second assumption is that the value function of the social planning problem
can be well approximated as quadratic in the total assets of the economy,

η
V (W ) = − (W − W * )2 , which implies that at W ′ ,
2
⎞
⎛ J I
VW (W ′ ) = −η (W ′ − W ) = −η ⎜ ∑ ∑ Ri,′ j ki,′ j − W * ⎟ = −η ( RM′ k M′ − W * ) ,
⎠
⎝
*

j=1 i=1
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(3)

J

I

∑ ∑ R′ k ′

i, j i, j

where RM′ =

j=1 i=1

k M′

J

I

and k M′ = ∑ ∑ ki,′ j . The first-order conditions from the value
j=1 i=1

function (3) imply
m′ = −

φη ( RM′ kM′ − W * )
µ

φηW * φη kM′
=
−
RM′ ,
µ
µ

m ′ = a − bRM′ ,

(4)

where a and b are implicitly defined. Next, combining equation (4) with equation (2)
derived earlier,
E[ Ri,′ j ] = γ ′ −

cov(a − bRM′ , Ri,′ j ) var(a − bRM′ )
⋅
E[a − bRM′ ]
var(a − bRM′ )

E[ Ri,′ j ] = γ ′ +

cov( RM′ , Ri,′ j ) b var( RM′ )
⋅
.
a − bE[ RM′ ]
var( RM′ )

In this case we have
E[ Ri,′ j ] = γ ′ + βijψ ,

(5)

which is a linear relationship between the expected return of an asset, E[ Ri,′ j ] , its
nondiversifiable risk as measured by the comovement with the aggregate return, βij , and
the price of the nondiversifiable risk, ψ . Note again that equation (5) holds for any assets
or portfolios of assets, including the market portfolio, M, and the risk-free asset, f. Since

β M = 1 and β f = 0 , equation (5) also implies that γ ′ = R′f and ψ = E[ RM′ ] − R′f . In other
words, the price of the aggregate, nondiversifiable risk is equal to the expected return on
the market portfolio in excess of the risk-free rate. This condition, presented in equation
(5), is equivalent to the relationship between risk and expected return derived in the
traditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) in asset pricing literature. Finally, as
discussed earlier, equation (5) also holds for any of the portfolios constructed by any
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combinations of the assets for any i and any j because the production technologies are
assumed to be linear in capital. In other words, for each household j, we have

(

)

E[ R′j ] − R ′f = β j E[ RM′ ] − R ′f ,

(6)

where R ′j is the return to household j’s portfolio and β j is the beta for the return on
household j’s assets with respect to the aggregate market return,

βj =

cov( RM′ , R ′j )
.
var( RM′ )

(7)

Finally, note that common quadratic utility functions do Gorman aggregate and we can
drop the reference to Pareto weights. Also, the quadratic utility function is not the only
setting that delivers this result. We can also arrive at the same linear relationship
presented in equation (6) with other sets of assumptions.12

3. Data and the Village Environment

The data used in this study are from the Townsend Thai Monthly Survey, an ongoing intensive monthly survey initiated in 1998 in four provinces of Thailand.
Chachoengsao and Lopburi are semi-urban provinces in a more developed central region
near the capital city, Bangkok. Buriram and Srisaket on the other hand are rural and
located in the less developed northeastern region by the border of Cambodia. In each of
the four provinces, the survey is conducted in four villages, chosen at random within a
given township.13

12

The linear relationship can be derived from various consumption-based models, including those with (1)
two-period quadratic utility; (2) two periods, exponential utility and normal returns; (3) infinite horizon,
quadratic utility and i.i.d. returns; or (4) log utility. It is also a linear approximation of the models with
continuous time limit and normal distributions. See chapter 9 of Cochrane (2001) for detail.
13

Townships, i.e., tambons, were chosen randomly, taking into account ecological considerations. See
Binford, Lee, and Townsend (2004).
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The analysis presented in this paper is based on 156 months from January 1999 to
December 2011, which coincides with 13 calendar years. During this time, there were
salient aggregate shocks and a plethora of repeated idiosyncratic shocks in these village
economies. For example, seasonal variation in the amount and timing of rainfall and
temperature can be crucial in rice cultivation. Shrimp ponds were hit with both diseases
as well as restrictions on exports to the EU. At the micro level, milks cows varied in their
productivity, i.e., the flow was quite irregular over time for a given animal and over the
heard.

We include in this study only the households that were present in the survey
throughout the 156 months. Since we compute our returns on assets from net income
generated from cultivation, livestock, fish and shrimp farming, and non-agricultural
business, we also include in this study only the households that generated income from
farm and non-farm business activities for at least 10 months during the 156-month period
(on average about one month per year). In other words, we drop the households whose
income was mainly exclusively from wage earnings. In the end, there are 541 households
in the sample: 129 from (the sampled township in) Chachoengsao and 140 from Lopburi
provinces in the central region, and 131 from Buriram and 141 from Srisaket provinces in
the northeast. Table A.1 in the appendix presents descriptive statistics of household
characteristics. Table A.2 shows the revenue (gross of cost of production) of the
occupations in the sample.

3.1 Networks

We use a township as the aggregate market for empirical analysis in this paper for
two reasons. First, the four villages from the same province in our sample are from the
same township and therefore located close to each other. There are likely economic
transactions across these villages. Second, one of the salient features of the households in
the Townsend Thai Monthly Survey is the pervasive kinship network with extended
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families. Table A.3 in the appendix shows that almost all households in our sample have
at least one relative living in the same township.

3.2 Construction of Variables

We use a household as our unit of analysis and consider the return on the
household’s total assets instead of the return on specific assets. As noted earlier, we
consider the total assets as a portfolio that is composed of multiple individual asset
classes (including both financial and fixed assets), and apply the predictions from our
framework to study the risk and return of this portfolio. It is difficult and arbitrary to
assign the percentage use of each asset in each distinct activity. Imposing additional
assumptions on the data to disaggregate assets into subcategories would likely induce
measurement errors that could bias our empirical analysis.14 The rate of return on assets
(ROA) is calculated as household’s accrued net income divided by household’s total
asset, the conventional financial accounting measure of performance of productive assets.

Net Income: Income is accrued household enterprise income, which is the difference
between the enterprise total revenue and the associated cost of inputs used in generating
that revenue. Revenue is realized at the time of sale or disposal. Associated cost could be
incurred earlier, in the periods before the sale or disposal of outputs. Total revenue
includes the value of all outputs the household produces for sale (in cash, in kind, or on
credit), own consumption (imputed value), or given away. Revenue also includes rental
income from fixed assets. Revenue does not include wages earned outside the household
or gifts and transfers received by the household. Cost includes the value of inputs used in
the production of the outputs, regardless of the method of their acquisition, i.e., purchase
(in cash, in kind, or on credit) or gifts from others or transfers from government. Costs
14

For similar reasons, we do not distinguish well the use of assets for production activity versus
consumption activity. This could lead to a downward bias of our estimates on return to assets, as some of
the assets that we include in the calculation were not used in production. Samphantharak and Townsend
(2012) provide an exercise that classifies total assets into subcategories based on additional assumptions on
production and consumption of the households, and analyze the sensitivity of the rate of return. The ROA
measure we use here is shown there to be robust.
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includes the wage paid to labor provided by non-household members as well as imputed
compensation to the labor provided by household members.15 Cost includes all utility
expenses of the household regardless of the purposes of their uses and also includes
depreciation of fixed assets.

Total Assets: Assets include all assets, i.e., fixed assets, inventories, and financial assets.
Fixed assets are surveyed in the Agricultural Assets, Business Assets, Livestock,
Household Assets, and Land Modules of the survey. In the Agricultural Assets Module,
fixed assets include walking tractor, large four-wheel tractor, small four-wheel tractor,
aerator, machine to put in seeds and pesticides, machine to mix fertilizer and soil,
sprinkler, threshing machine, rice mill, water pump, rice storage building, other crop
storage building, large chicken coop, other buildings for livestock, and other buildings. In
the Household Assets Module, assets include car, pick-up truck, long-tail boat with
motor, large fishing boat, bicycle, air conditioner, regular telephone, cellular telephone,
refrigerator, sewing machine, washing machine, electric iron, gas stove, electric cooking
pot, sofa, television, stereo, and VCR. 16 Due to the variety in non-agricultural businesses,
in the Business Module, we do not list the specific name of the assets, but instead ask the
household to report the fixed assets they use in their business enterprises. In the Land
Module, assets include land and building at acquisition value, the value of land and
building improvement, and the appreciation of land when major events occurred (such as
an addition of new public roads). In all of the modules, assets that are not explicitly listed
but have value more than 2,000 baht are also asked and included. We also adjust the
value of fixed assets with monthly depreciation. Inventories include raw material, work in
progress, finished goods for cultivation, fish and shrimp farming, livestock activities
(such as milk and eggs), and manufacturing non-farm businesses. For merchandizing
15

For the detailed procedure how we impute the compensation to household's own labor, See
Samphantharak and Townsend (2010).
Note that we decide to include all household assets in our calculation. This is mainly because some of
these assets were used by the households in their production activities as well and it would be arbitrary to
include certain household assets while excluding others. However, the value of these assets was relatively
small compared to the value of total assets (which was largely determined by land and other fixed assets).
See Samphantharak and Townsend (2012) for the sensitivity analysis of ROA on household assets.
16

24
137

non-farm businesses, inventories are mainly goods for resale. Animals from the Livestock
Inventory Module, which include young meat cow, mature meat cow, young daily cow,
mature dairy cow, young buffalo, mature buffalo, young pig, mature pig, chicken, and
duck, are accounted as either inventories or fixed assets, based on their nature. Financial
assets include cash, deposits at financial institutions, other lending, and net ROSCA
position. These line items are computed from the Savings Module, the Lending Module,
and the ROSCA Module. The stock of cash is not asked directly but can be imputed from
questions about each and every transaction that each households had since the last
interview. Finally, the total asset used in the calculation of rate of return is net of
liabilities. We use the information from the Borrowing Module to calculate the
household’s stock of total liabilities.

Rate of Return: The rate of return on assets (ROA) is defined as household’s accrued net
income divided by household’s average total assets (net of total liabilities) over the period
from which that the income was generated, i.e., one month in this paper. The average
total asset is the sum of total assets at the beginning of the month and total assets at the
end of the month, divided by two. We use the real accrued net income and the real value
of household’s total assets in the ROA calculation. The real variables were computed
using the monthly Consumer Price Index (CPI) at the regional level from the Bank of
Thailand. The rate is then annualized (multiplied by twelve). We assume that the real
risk-free rate is zero for all of the periods and for all of the townships.17 Table A.4 in the
appendix presents descriptive statistics of the ROA. The median of the annualized
average ROA was 0.38% for Chachoengsao and 1.46% for Lopburi in the central region,

17

The rationale for zero risk-free rate is based on the assumption that households have access to storage
technology. If the nominal return on stored inventory is the same as inflation rate (which is likely the case
for food crop storage), then the real rate of return is zero. We also perform a robustness check with different
risk-free rates. The overall conclusion does not change, which is what we expect because the shift in both
excess asset return and excess market return does not affect the covariance between these two variables.
Note that in the earlier versions of this paper, we also used alternative calculations of ROA in the analysis,
namely, ROA computed only from fixed assets (i.e., excluding financial assets) and nominal ROA (i.e., not
adjusted for inflation). Again, the main conclusions did not change. We also used ROA computed from total
assets without subtracting liabilities; the overall conclusions were robust (which is sensible, given that
liability to asset ratios for most households are relatively small).
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and 0.28% for Buriram, and 1.99% for Srisaket in the northeast. Excluding land and
building structure from total assets, the median ROA is 1.27 for Chachoengsao and 4.55
for Lopburi in the Central region, and 1.11 for Buriram and 4.23 for Srisaket in the
Northeast.

3.3 Measurement Errors

For the aggregate risk, the positive relationship between beta and expected (or
mean) return could be driven by measurement error if the measurement errors of
household ROAs are positively correlated with the measurement errors of the aggregate
ROA. However, for most production activities, we use direct answers on revenue from
those production activities from each household to compute that household’s ROA.
Constructing price indices from these data reveals that prices in a given month can vary
considerably over households. This may be due in part to the fact that we did not try to
distinguish within village versus farm gate prices, i.e., we have revenue and price at the
point of sale, wherever that might be. Actual and imputed wages also vary enormously
over households at a point in time. There are also likely measurement errors in
idiosyncratic returns but detailed studies of rice production show that yields can be
explained beyond rainfall but measured differences in soil moisture, soil type, elevation,
and timing of rain, which are household specific, and the heterogeneity across households
is real and not necessary measurement error (Tazhibayeva and Townsend 2012). Some
other measurement errors are intrinsic to any survey. However, as we will discuss later in
this paper, our findings from the analyses that use the data from the production modules
are largely consistent with the findings from the consumption, gifts, and loan modules of
the same survey, reassuring that the main conclusions in this paper are unlikely driven by
measurement error in the data.
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4. Aggregate Risk and Return on Assets

Baseline Specification

In the first stage of our empirical analysis, we compute the asset beta of each
household’s portfolio of assets to get household beta, β j , for all household j. We define a
township as the aggregate economy and use township average real returns on assets as
aggregate return, RM , computed as the total net income in the township divided by the
township’s total assets. To avoid the effect of each household’s return on the township
return, for each household we do not include the household’s own net income and assets
in the calculation of its corresponding township return, i.e., we compute and use instead a
leave-out mean. As shown in equation (7), an asset beta of household j is defined as

βj =

cov( RM′ , R ′j )
, which is the key ratio of moments we need. Operationally, it is
var( RM′ )

identical and conveniently computed as a regression coefficient from a simple regression
of R ′j,t on RM′ ,t . Specifically, in the first stage, for each household j we estimate β j from a
time-series regression
R ′j,t = α j + β j RM′ ,t + ε j,t .

(8)

In the second stage, we study the expected return and beta relationship derived earlier in
equation (5). With the assumption that the real return on risk-free asset is zero, we
compute the expected rate of return on assets of household j, E[ R ′j ] . Empirically, the
expected return is computed as a simple time-series average of monthly rates of return,
T

R ′j =

∑ R′

j,t

t=1

T

, where T is the number of months (156 months in the baseline specification).

We run a cross-sectional regression of household’s average asset returns on the betas
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estimated earlier in equation (8) across all households in each township, one township at
a time.
R ′j = α + ψβ̂ j + η j .

(9)

With the assumption that the real risk-free rate is zero, the null hypotheses from equation
(9) are that ψ = E[ RM′ ] and that the constant term α is zero. Note that we report the
regression coefficient with the standard error corrected for generated regressor and
heteroskedasticity, following Shanken (1992) and Cochrane (2001).

The results in Panel A of Table 1 show that the regression coefficient on
households’ beta is positive for all of the regressions except for the township in Buriram.
We then look at a stronger null hypothesis that ψ = E[ RM′ ] comparing the magnitude of
the estimated regression coefficient ψˆ with the township expected return, estimated by
T

the time-series average RM′ =

∑ R′

M ,t

t=1

T

. The table also provides each township’s aggregate

expected return. For the two townships in the central region (Chachoengsao and
Lopburi), the regression coefficients are not statistically different from the township
average return (at 10% level of significance), consistent with the prediction from our
model. However, the coefficients are different from the township average return for the
township in Srisaket. The zero constant implication is also satisfied.

[Table 1]

To illustrate our results graphically, Figure 1 plots the beta of household j on the
horizontal axis against the expected return on household j’s assets on the vertical axis for
each of the four townships. In general, the figures show a positive relationship between
households’ beta and expected returns. Thus a major implication of the model is
capturing a substantial part of the data. In particular, higher risk, as measured by the co28
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movement of household ROA and township ROA, is associated with higher average
return. The positive ψ implication from the model is pervasive in the data at various
levels of aggregation. The more stringent test of ψ = RM′ is more difficult to satisfy.18
Note that this baseline specification is subject to some critiques. We now perform
robustness checks that address these issues below.

[Figure 1]

Time-Varying Risk

Similar to the traditional CAPM in the finance literature, our empirical strategy
assumes that household betas are time-invariant. This assumption allows us to estimate
household betas from time-series regressions. In reality, household betas could be timevarying. Our sample consists of households engaged in multiple occupations over the
period of 13 years. It is likely that the composition of household occupations (and hence
assets and their associated risks) of some of our sampled households had changed during
this period. Similarly, the expected aggregate returns E[ RM′ ] could change over time as
well, not least from changes in conditioning factors.

We explore this issue by conducting our empirical analysis on the subsamples of
60 months (5 years) at a time. Specifically, we first estimate household’s β j and expected
return using the time-series data from month 5 to month 64 (years 1-5) for all households.
We then perform a similar exercise using the time-series data from month 17 to month 76
(years 2-6), and so on until the five-year window ends in month 160 (years 9-13). With

18

One may argue that kinship networks are local and operate better at the village or network levels than at
the township level. We present a similar analysis at the village and network levels in Appendix B, with the
results shown in Tables A.5 and A.6. Overall conclusions remain for most, but not all, of the villages and
networks, suggesting that networks may extend beyond the boundary of villages.
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all of the estimated β̂ j,s and expected return from all of the nine subperiods s for all
households j, we finally estimate equation (5) using the pooled household-subperiod
data.19 Panel B of Table 1 presents the second-stage regression results. The table shows
that the main prediction of our model still holds, i.e., higher beta is associated with higher
expected (average) return. Note that allowing for time-varying risk (beta), the prediction
from the model is also satisfied for Buriram. However, the null hypothesis that the
constant term is equal to risk-free rate (assumed to be zero in this paper) is rejected in all
of the four provinces.

Aggregate Human Capital

The model presented earlier in this paper implies that a household’s beta captures
all of the aggregate, non-diversifiable risk faced by the household. It is possible that there
is omitted variable bias in the estimation of beta if the average return on township total
assets is not the only determinant of the aggregate risk. Aggregate wealth, W, in the
economy-wide resource constraint likely comes from other assets in addition to tangible
capital held by the households in the economy. As shown in Table A.2, labor income
contributes a large share of household income in our sample. Omitting human capital
from the resource constraint implies that the economy-wide average return on physical
assets (both financial and non-financial) might not capture the aggregate nondiversifiable risk of the economy. We address this issue by performing a robustness
check. Specifically we compute an additional household beta with respect to return to

19

This empirical strategy is similar to the empirical CAPM literature by Black, Jensen, and Scholes (1972).
The difference is that instead of moving the window month by month, we move the window 12 months (1
year) at a time.
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aggregate human capital, proxied by the change in aggregate labor income of all
households in the economy.20 In particular, the first-stage time-series regression becomes
R j,t = α j + β aj RM′ a,t + β jy RM′ y,t + ε j,t
where RM′ a,t represents the return to aggregate physical (non-human) asset and RM′ y,t is the
return to aggregate human capital. The second-stage cross-sectional regression is
R ′j = α + ψ a β̂ aj + ψ y β̂ jy + η j .
[Table 2]

We then extend our previous empirical analysis to include human capital. The first
four columns of Table 2 show that the regression coefficient of beta with respect to
human capital is not statistically significant in our sample. However, after controlling for
the township return to human capital, the regression coefficients of beta with respect to
total tangible capital (financial, inventory, and fixed assets) remain positive and
significant in all of the four townships.

Time-Varying Stochastic Discount Factor

Similar to the traditional CAPM in the finance literature, parameters that
determine stochastic discount factors are assumed to be time-invariant when we take the
full risk-sharing benchmark to the empirical analysis. In theory, however, they are
determined by the shadow price of consumption goods, which likely moves over time as

20

This approximation strategy is used in the finance literature by Jagannathan and Wang (1996). Their
strategy is based on a simplified ad hoc assumption that labor income, L, follows an autoregressive process
Lt = (1+ g)Lt−1 + ε t . Therefore, human capital, H, defined as the discounted present value of the labor
income stream, is approximated by H t = Lt where r is the discount rate on human capital, and both r
r−g
and g are taken as constants. In this case, the realized capital-gain part of the rate of return on human
capital (not corrected for additional investment in human capital made during the period) will be the growth
of the stock of human capital, which is also the realized growth rate in per capita labor income.
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the aggregate consumption of the economy changes.21 In order to capture this timevarying stochastic discount factor, we provide a further robustness check following a
strategy introduced by Lettau and Ludvigson (2001a and 2001b) who show that these
time-varying parameters are functions of aggregate consumption-wealth ratio. The log
consumption-wealth ratio, cay, in turn depends on three observable variables, namely log
consumption, c; log physical (non-human) wealth, a; and log labor earnings, y. For each
household, we compute five betas with respect to: (1) the aggregate return on tangible
capital, RM′ a,t ; (2) the aggregate return on human capital (as computed in the previous
! ; (4) the interaction between R ′ a and cay
!;
analysis), RM′ y,t ; (3) the predicted value of cay
M ,t
t
t
! . 22
and (5) the interaction between RM′ y,t and cay
t

(

)

(

)

cay⋅a !
!
! ⋅ R′ y + ε
R ′j,t = α j + β aj RM′ a,t + β jy RM′ y,t + β cay
cayt ⋅ RM′ a,t + β cay⋅y
cay
j cay t + β j
j
M ,t
j,t
t

(10)

In the final stage we run a cross-sectional regression of households’ average
return on the five betas estimated in equation (10). Namely,
+ ψ cay⋅a β̂ cay⋅a
+ ψ cay⋅y β̂ cay⋅y
+ ηj
R ′j = α + ψ a β̂ aj + ψ y β̂ jy + ψ cay β̂ cay
j
j
j

(11)

The results are shown in the last four columns of Table 2. Overall, with the additional
factors in this robustness check, the regression coefficient of market non-human, physical
assets, the main variable from our model, remains positive and significant for all of the
four townships.

5. Idiosyncratic Risk and Return on Assets

21

This point is illustrated clearly in the derivation of equation (4). In this case, the stochastic discount
factor, m ′ = a − bRM′ , is assumed to depend on the time-invariant parameters a and b. However,
parameters a and b are determined by the shadow price of the consumption good,
22 Appendix

µ.

C provides more information on the estimation procedure of log consumption-wealth ratio.
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The empirical work thus far has abstracted from the presence of idiosyncratic risk
and focused on the implications from the full risk-sharing benchmark. However, there are
reasons why idiosyncratic risk may matter. With any of the departure from complete risk
sharing, the expected return on assets may contain a risk premium that compensates for
residual exposure to idiosyncratic risk.23 We wish to know if this is true for the
households in our sample, and if so, how large that residual exposure is, quantitatively. In
addition, as mentioned earlier, households may be endowed with production technology
that generates the positive relationship between expected return and beta, even in autarky
without risk sharing. We seek to disentangle this.

We follow Fama and Macbeth (1973) and compute idiosyncratic risk from the
variance of the residuals from each of the household’s time-series regressions in the first
step, i.e., the residuals from equation (8). 24 This strategy is consistent with the
decomposition of total risk, as measured by the variance of the return on assets, into
aggregate (non-diversifiable) and idiosyncratic (diversifiable) components. Since
equations (8) could be rewritten in a matrix form as R ′j,t = X /M ,t β j + ε j,t , we have
var( R ′j ) = E[ β j/ Ω M β j ] + var(ε j )

(12)

where Ω M is the variance-covariance matrix of the aggregate variables and β j is a vector
of the regression coefficients from equation (8). The first term of the right hand side of
equation (12) is therefore the aggregate risk while the second term is the variance of the
residual. We consider this variance of the residual, σ 2j , henceforth simply referred as
household sigma, as our measure of household specific idiosyncratic risk because it
summarizes the volatility of the returns that are not captured by aggregate factor
23

In finance literature, Merton (1987) shows that under-diversified investors demand a return compensation
for bearing idiosyncratic risk. Using the exponential GARCH models to estimate expected idiosyncratic
volatilities, Fu (2009) finds a significant and positive relation between the estimated conditional
idiosyncratic volatilities and expected returns.
24

In addition to Fama and MacBeth (1973), a recent study by Calvet, Campbell, and Sodini (2007) also
uses the same risk decomposition strategy as the one in this paper.
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(aggregate return on assets). We emphasize that this is a household-by-household
calculation.

[Table 3]

Table 3 presents the decomposition of the total risk faced by the median
household in each of the provinces in our sample, based on equation (12). Panel A.1 of
the table uses the beta estimated earlier from the simple specification in equation (8).
Similarly, Panel B.1 uses the betas from the robustness specification in equation (10). The
results shows that a large part of the volatility of the return to enterprise assets comes
from the idiosyncratic component, in all four townships. The orders of magnitude are
large, with the idiosyncratic component capturing at least 80-90% of the risk
decomposition of the median households in three out of four provinces (the exception
being Srisaket). Likewise, the aggregate component can be as low as 2% to 20% in these
three provinces. Of course this finding per se is not inconsistent with the model, which
allows for idiosyncratic risk in the technologies. Indeed it is good in the sense that it
allows us to study the impact of aggregate risk, which one might presume from these
numbers to be small, and of idiosyncratic risk, which one might presume to be large.

We take the first step and add household sigma computed from regressions (8)
and (10), σ!2j , as an additional explanatory variable to equations (9) and (11), respectively.
R ′j = α + ψ a β!aj + ψ σ σ!2j + η j ,

(13a)

cay
cay⋅a
cay⋅y
+ ψ cay⋅a β"
+ ψ cay⋅y β"
+ ψ σ σ!2j + η j
R ′j = α + ψ a β!aj + ψ y β!jy + ψ cay β"
j
j
j

(13b)

The results in Table 4 show that, in both baseline and robustness specifications, higher
idiosyncratic risks as measured by household sigma are associated with higher average
returns in all of the four townships.25 Note, however, that the coefficients for the beta
25

Though this violates the exclusion restriction of the full risk sharing benchmark, we are now in a position
to compute risk premium for each type of risk and compare.
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with respect to the market return on physical assets still remain positive and significant in
three of the townships, with Buriram as the only exception.

[Table 4]

Indeed, though both aggregate and idiosyncratic risk are positively correlated
with higher expected return, the “prices” of these risks, i.e., their contribution to risk
premia, is now shown to be different. We compute aggregate and idiosyncratic risk
premia from equations (13a) and (13b) as empirically estimated in Table 4. Specifically,
for the simple specification, we have:
Aggregate Risk Premium = ψ!a β!aj

(14a)

Idiosyncratic Risk Premium = ψ!σ σ!2j ,

(15a)

and for the robustness specification, we have:
cay "
cay⋅a "
cay⋅y "
β cay
+ ψ"
β cay⋅a
+ ψ"
β cay⋅y
(14b)
Aggregate Risk Premium= ψ!a β!aj + ψ!y β!jy + ψ"
j
j
j

Idiosyncratic Risk Premium = ψ!σ σ!2j

(15b)

In the financial autarky benchmark, households would not differentiate the
idiosyncratic component and the aggregate component of the total fluctuation of the rate
of return. In this case, the risk premia from both components should be proportional to
the contribution of each component’s contribution to the total fluctuation. Panels A.2 and
B.2 of Table 3 present the decomposition of total risk premium (the sum of the aggregate
risk premium and idiosyncratic risk premium) for the simple and the robustness
specifications, respectively. The result shows that, with the exception of Buriram, the
contribution of the idiosyncratic risk premium to the total risk premium is lower than the
contribution of idiosyncratic risk to the total risk (as discussed earlier in Panels A.1 and
B.1 of the same table). Specifically, for the robustness specification, although
idiosyncratic risk accounts for 86.5% and 89.1% of the total risk of the median
35
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households in Chachoengsao and Lopburi, it contributes to only 23.6% and 52.9% of the
total risk premium. Likewise, for the median household in Srisaket, idiosyncratic risk
accounts for 57.2% of the total risk while its premium contributes for only 16.7% of the
total risk premium. We also perform a nonparametric statistical test for the difference in
medians and find that the median percentage contribution of idiosyncratic risk to the total
risk is statistically different from the median percentage contribution of idiosyncratic risk
premium to the total risk premium at 1% level of significance in all provinces except for
Buriram.26 The pattern for lower and upper quartiles is also similar to the median. Finally,
it is important to note that omitted variables could lead to a positive relationship between
expected return and sigma if a component of aggregate risk were mistakenly in sigma.
However, this would work against us. Our empirical results suggest the impact of sigma
is largely diversified, anyway.

In sum, we cannot treat aggregate and idiosyncratic risks identically when we
analyze risks and returns of household enterprises in developing economies. A household
with high total risk (high variance) may have lower risk premium than another household
if the higher risk is idiosyncratic and diversifiable. Likewise, a household with low total
risk (low variance) could require a higher risk premium if most of the risk is covariate
and non diversifiable.

To illustrate this point, let us consider two households from Lopburi province in
our sample. During the period of this study, household A’s main occupation was livestock
farming while household B grew beans and sunflowers. Household A’s return on assets
fluctuated far relatively more; the variance of the rate of return on assets for household A
was 1.23 times higher than the variance of household B’s return. The coefficient of
variation was even higher, 2.72 times. However, 99% of the variance of the rate of return
on household A’s assets was from the idiosyncratic component while in contrast
26

One possible explanation for Buriram is that it is the place with the most transition of occupations
(toward higher return) and we have shorter period to use our method. See Pawasuttipaisit and Townsend
(2010).
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idiosyncratic risk contributed to only 63% for household B. Consequently, we find that
the risk premium for household A, facing mostly diversified risk was only 0.008
(annualized) percentage point while for B with more aggregate risk it was 1.394, despite
household B’s less volatile return. This example, though deliberately dramatic, is not an
outlier. Below we return to an analysis of risk premia and associated characteristics of
enterprises that deliver statistically significant variation.

6. Risk Sharing: Connecting the Production Approach to the Consumption
Approach

Reassuringly, our main findings on the production side are largely consistent with
earlier studies on the consumption side that idiosyncratic risk is considerably shared
across households in the these villages. Using consumption data from the same sample as
in this paper, Chiappori, Samphantharak, Schulhofer-Wohl, and Townsend (2014) use
variation in aggregate shocks to estimate the degree of heterogeneity in risk tolerance
among the households and find evidence for full risk sharing. Likewise, Karaivanov and
Townsend (2014) find that the consumption and income data of those in family networks
is consistent with full risk sharing, though tied with moral hazard as best fitting models.
Kinnan and Townsend (2012) show that households linked to one another by gifts of
loans, and hence indirectly if not directly connected to outside financial institutions,
achieve full risk sharing; in contrast, isolated households, especially the poor, are
vulnerable to idiosyncratic income risk. Our larger point is that idiosyncratic risk in most
of these studies is partially, though not completely, insured and this is consistent with
what we are finding in this paper with the data on risk premia from the production side.

Regarding the actual mechanisms used for smoothing, i.e., financing a deficit or
saving a surplus, households may buy and sell their assets (though this is rare) or use crop
storage inventories (more common). They can also borrow or lend money formally
through financial institutions or informally through village moneylenders, friends, or
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relatives. Samphantharak and Townsend (2010) provide quantification for these various
smoothing mechanisms using the same Thai data and document the role of gifts among
social networks.27 Our conceptual framework in this paper both combines the production
and consumption sides, as the first-order conditions have made clear, and features the role
of gifts as the primary smoothing mechanism.

[INSERT Table 5]

We perform further analyses that directly connect production and smoothing
mechanism. For each household, we compute the residual from equation (8) as month by
month idiosyncratic shocks. Then, as reported in Table 5, we regress household’s net gifts
(i.e., gift outflows minus gift inflows) on these idiosyncratic shocks, controlling for
aggregate shocks (capturing common township-time dummies) and household fixed
effects (capturing diverse Pareto weights). Since gifts could also be disguised in the form
of state-contingent loans (as in Udry 1994), we also regress household’s net lending (i.e,
lending minus borrowing), as well as household’s net gifts plus net lending, on the same
set of explanatory variables. The coefficients are all statistically significant at the 1%
level. Finally, we also run the standard risk-sharing regressions with the consumption
data (Townsend 1994). Controlling for aggregate shocks and household fixed effects, we
regress monthly consumption on the same idiosyncratic shocks and find a low but
significant coefficient, significant at 5% level.

To summarize, the results in Table 5 show that once we control for provincemonth fixed effects, which capture the provincial aggregate shocks, household
consumption is positively correlated with household-specific, idiosyncratic shocks. Thus
27

The risk sharing implications of networks have been studied in other economies as well. For example,
using data from the randomized evaluation of PROGRESA program in Mexico, Angelucci, De Giorgi, and
Rasul (2011) find that members of an extended family share risk with each other but not with households
without relatives in the village. They also find that connected households achieve almost perfect insurance
against idiosyncratic risk. Recently, Attanasio, Meghir, and Mommaerts (2015) study group risk sharing in
extended family networks in the US. They find that majority of shocks to household income are potentially
insurable within family networks but they find, in contrast, little evidence that the extended family provides
insurance for such idiosyncratic shocks.
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risk sharing is imperfect and households do bear some of their idiosyncratic risk. That is
consistent with the fact that idiosyncratic risk is showing up in the risk premium on the
production side. On the other hand, the coefficient is small, and small in comparison with
coefficients on the other regressions, the way the movement in idiosyncratic shocks is
absorbed by net gifts and lending across the households.
Finally, we note that the consumption, gift, and lending-borrowing data used in
the analysis in this section are from different modules of the questionnaire than what we
use in the calculation of ROA. Consistency in the empirical findings reassures us that the
main conclusions in this paper are unlikely driven by measurement error in the data. of
course there remains the possibility of measurement error inflating the variance of the
idiosyncratic shocks, but attenuation bias would hit all of the regressions. Thus the
relative comparison of coefficients across regressions remains of interest, confirming the
role of social networks as a key institution in these villages.

7. Returns Net of Risk Premia

In the development and macroeconomics literatures mentioned earlier in the
introduction, rates of return on assets are usually used as a measure of performance or
productivity of a firm or a household enterprise. These returns to assets however typically
do not take into account that different household enterprises are involved in different
risks and so higher average returns could result from compensation for higher risk and
not productivity.

Another comparison of two households, C and D, from our sample illustrates this
argument. Both households lived in Srisaket province. The main occupation of both
households was cultivation, although they grew different crops. Household C’s main crop
was rice while household D grew cassava. During the period of our study, the average
annualized monthly real rate of return on assets for household C was 9.06% while the
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average rate for household D was at 3.93%, i.e., less than half of the rate for household C.
However, looking closely, our analysis shows that household C’s higher return was
largely due to the higher risk and the types of risk it faced. First, household C was
engaged in production activity whose return fluctuated more than household D. In
particular, the variance of the rate of return for household C was 2.26 times higher than
that of household D. Second, while 70% of the total risk faced by household C was
idiosyncratic and could be (partially) diversified away, the diversifiable risk component
accounted for an even greater percentage, 89%, for household D. As a result, the risk
premium of household C was 8.25 percentage points while it was only 1.11 percentage
points for household D. In other words, household C’s higher average return was mainly
the compensation for higher risk exposure that the household faced, both in terms of the
total and in terms of a greater share of nondiversifiable risk. In the end, household C
actually had a lower return net of risk, i.e., after subtracting risk premia, a net of 0.81%,
in comparison to household D at 2.82%.

The framework in this paper gives us a practical way to compute the risk premia
that contribute to the return on assets and hence the residual return, after adjusting for the
premium, as in the example just given. In the conventional CAPM context, Jensen (1967)
argues that intercepts α j in equations (10) α j can be interpreted as the abnormal return of
an asset, and financial analysts use Jensen’s alpha as a measure of performance of an
asset or a fund manager. We follow this tradition, thinking of α j as how well household j
manages its assets in generating income in excess of risk-free rate adjusting for measured
risk premia.

[Figure 2]

Figure 2 shows the histograms comparing the return on assets that is not adjusted
for risks with the return adjusted for both aggregate and idiosyncratic (based on the
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robustness specification). Though risk adjusted returns are naturally shifted to the left,
other aspects of the distribution also change. The modes receive high mass consistently in
the risk-adjusted returns. Further in two provinces the adjusted returns have more mass in
the left tail, and in the other two provinces, in the right tail. The overall point is that the
distributions of the rate of return do change when we adjust for risks, as evident from the
differences in the skewness and the kurtosis of the returns. Table A.7 in the appendix
presents selected descriptive statistics of household alpha.

8. Household Characteristics Associated with Risk Exposure and Return on Assets

Figure 3 presents a scatter plot displaying for each household its aggregate risk
premium and idiosyncratic risk premium. The figure shows that some households in our
sample were exposed to both high aggregate and idiosyncratic risks (those in the upperright corner) while many faced little of both risks (those in the lower-left corner). Still,
there are a large number of households that were mainly exposed to one type of risk, but
not the other (those in the upper-left and in the lower-right corners).28

[Figure 3]

Table 6 presents correlations in the data, with different measures of return and risk
of assets as the dependent variable and household’s initial wealth and other demographic
characteristics on the right hand side. Specifically, Panel A presents regression results
when we us the simple measured rate of return on assets (not adjusted for risk) as the
dependent variable. In three out of four provinces, we find that poor households (as
measured by initial wealth) tend to have higher average return on assets. This result might
prompt us to conclude that households in these provinces are financially constrained.
28

Figure 3 also presents two salient findings from our sample. First, there is a positive correlation between
aggregate risk premium and idiosyncratic risk premium (the correlation coefficient is 0.49 and statistically
significant at 1%). Second, there is a large portion of our sampled households with low risk (those near the
origin in Figure 3). In particular, there is variation in aggregate risk premium while the idiosyncratic part is
near zero. This produces a cluster of points on the x-axis.
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However, the results in Panel B reveal a different story. Once adjusted for risk, poorer
households in the central region tend to have a lower return on assets while there is no
relationship between wealth and return on assets for the two provinces in the northeast.

The explanation for these findings is shown in Panels C and D where we examine
the relationship between household characteristics and household beta (aggregate risk
with respect to the market return on physical assets) and household sigma (idiosyncratic
risk). The results highlight the heterogeneity in the risk exposure of households in our
sample. Controlling for household demography, poorer households tend to be more
involved with risky activities, both aggregate (in 3 out of 4 provinces) and idiosyncratic
(in all 4 provinces). We also find that households with younger, less educated, and male
head tend to have more exposure to both aggregate and idiosyncratic risks (although
specific results vary across provinces).

[Table 6]

One might well ask, what is the mechanism that households choose to make their
income smooth or risky? We further explore the sources of this household risk exposure
(results not shown here). Using the data on the shares of household total revenue from
each production activity as well as the data on each household’s main occupation
(cultivation, livestock, fish and shrimp farming, and non-farm business). We find that
cultivation and non-farm business activities are associated with higher aggregate and
idiosyncratic risk (these are statistically significant at 1%). Cultivation and non-farm
business activities are common in our sample (hence aggregate risk), but at the same
time, there is heterogeneity in the variability of returns within cultivation and within
business activities (hence idiosyncratic risk). Finally, we find that poorer households are
more likely to participate in cultivation and non-farm business activities (again,
statistically significant at 1%). Note also that this finding is unlikely driven by the
difference in risk preferences between rich and poor households as Chiappori,
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Samphantharak, Schulhofer-Wohl, and Townsend (2014), using the data from the same
household survey as this paper, find that risk aversion was not correlated with household
wealth. This is related to the underlying force of the full risk sharing benchmark, under
which production and consumption activities are separated.

The result shows how easily one could misinterpret data, if one did not adjust for
risk. One might have impression that relatively poor households have high returns on
assets (as shown in Panel A for all of the provinces except for Lopburi) and thus suffer
from financial constraints. The results here show that the reason why these poor
households have a higher simple rate of return to their business enterprises is from the
fact that they take more risk in their production activities and get compensated
accordingly. Controlling for risks, household enterprises of the poor in the northeast are
not productively different those of the rich, while the poor in the central region tend to
have lower return on assets that the rich. Thus some poor households in our sample, those
of the central region, do seem constrained, but not in the usual, stereotypical sense. Poor
households seem limited in their choices of production activities, as if constrained away
from the activities that have high return net of risk premia and are available only for
richer households.29

9. Conclusion

We have studied the risk and return of farm and non-farm business enterprises in
village economies with illiquid capital asset markets and limited formal financial
securities. Using data from the Townsend Thai Monthly Survey, conducted in rural and
29

Our findings do not necessarily contradict existing literature that analyzes the gross rate of return,
unadjusted for risk premia, and financial constraints. If all households are in the same occupation or a
sector that has identical aggregate risk, and if idiosyncratic risk is fully diversified, then actual net returns,
adjusted for risk, are simply a downward shifted version of the unadjusted returns. Some on the right tail of
this distribution may have high net returns and thus may be constrained. More generally, however,
with different occupations and differential exposure to risk, high returns on the right tail of the distribution
may be simply the compensation for high risk. Likewise, high rates of growth of net worth for poor
households with high rates of return does not necessarily indicate the presence of financial constraints, as
those with high expected returns, however risky, will on average as a group, experience high growth.
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semi-urban villages, we find a stark contrast between the quantity of risk, on the one
hand, and the impact of risk on risk premia, on the other. Although idiosyncratic risk is
the dominant factor in the total risk, it is diversified away to a large extent, and so bears a
low risk premium. In contract, aggregate risk cannot be diversified away and likewise it
captures a much larger share of the total risk premia.

How is this reversal in quantities and valuations possible? The answer is that the
Thai households in the sample have extensive family networks and engage actively in
gifts and loans, making the economic environment in these village economies with
informal markets and institutions close to the outcome of the standard capital asset
pricing model, even though, again, there are no formal markets and actively traded assets.
With risk sharing conventions in place, idiosyncratic risk is largely, though not entirely,
pooled away. Indeed, we have confirmed active transactions in these networks as
an underlying mechanism. Controlling for aggregate risk, when residual idiosyncratic
returns are low, gifts are incoming, as is borrowing; and when idiosyncratic returns are
high, gifts are outgoing, as is lending.

Our results, using data on the rates of return from production side, are thus
parallel to those in the consumption risk sharing literature. The latter uses income and
consumption as key variables, showing consumption is largely, though not entirely,
smoothed against idiosyncratic income shocks, once one controls for aggregate shocks.
Gifts and risk sharing networks have been shown in other work to be a key mechanism.
Here in this paper we use the profits from production and the assets used
to generate those profits, to calculate the rates of return. We then show that in the data the
comovement in the rates of return requires compensation in the form of higher expected
return, so that one infers exposure to that aggregate risk. Our analysis allows us to infer
exposure to the idiosyncratic risk in the rate of return as well. This risk requires lower
compensation, so one infers, indirectly, the lower exposure to idiosyncratic shocks.
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We also provide an analysis that jointly makes use of production and consumption
panel data, at the level of individual households over time. We use the same idiosyncratic
shocks inferred on the production side in rate of return data in the standard risk sharing
regression for consumption, and examine how consumption moves with these shocks,
controlling for common aggregate shocks and household specific fixed effects. We show
that idiosyncratic shocks do impact household consumption, as we surmise indirectly by
looking risk premia on the production side. This confirms directly that some of the
idiosyncratic risk is borne by the households. However the coefficient of sensitivity to
this idiosyncratic risk, though statistically significant, is estimated to be small. The
impact of an idiosyncratic shock on household’s response through gifts and lending is
larger. In sum, the work here with production data, consumption data, and network
transactions paints a common, confirmatory picture of economic life in these villages.

Our framework and results have important policy implications: when inferring the
degree of financial constraints and possible targeting, and when inferring underling
productivity and possible misallocation, we need to consider not only the returns but also
risk and risk premia. In particular, as we have emphasized in this paper, we need to
distinguish aggregate and idiosyncratic risk, and how these two components can vary
substantially across households running diverse businesses in different production
sectors. When risk adjustments are common across household, as when there are common
aggregate returns in a sector and idiosyncratic risk is entirely pooled away, then the
distribution of net returns is simply a downward shift of the distribution of returns.
However, when comparing business across sectors or production across different
activities, the adjustments for aggregate and idiosyncratic risks can vary and there is
potentially little association between high returns and underlying productivity. One might
infer that poor households with high returns are financially constrained, but this result can
disappear with risk adjustment. Indeed, the richer households may emerge as the ones
with higher net returns, suggesting obstacles for the poor to leave their current
occupation.
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Appendix
Appendix A: Descriptive Statistics
[Tables A.1-A.4]
Appendix B: Alternative Definitions of the Aggregate Economy
One may argue that kinship networks are local and operate better at the village or
network levels than at the township level. Table A.5 reports the second-stage regression
results when we use villages as aggregates. Despite the smaller number of observations,
the results show that the regression coefficient of household beta is significantly positive
at 10% (or lower) level of significance for 9 of the 16 villages in our sample, with the
only exception of all four villages in Buriram province, two villages in Lopburi, and one
village in Chachoengsao. The result also shows that we cannot reject the null hypothesis
that ψ = R M at 10% level of significance for 5 out of those 9 villages in the sample
(Village 7 in Chachoengsao; Village 4 in Lopburi; and Villages 6, 9, and 10 in Srisaket).
[Tables A.5]
We also perform a similar analysis at the network level. In order to analyze the risk and
return at the network level, we construct kinship network maps for the households in the
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Townsend Thai Monthly Survey. Specifically, for each of the relatives of the household
head and the spouse (parents and siblings of the head, parents and siblings of the spouse,
and their children) who was still alive and lived within the village, the survey recorded
which building structure as recorded in the initial census he or she lived. With this
information, we constructed a kinship network map for each village by drawing a link
between two households that were family-related related. We present in Table A.6 the
regressions using network as our definition of aggregate economy. We present only the
results for the networks with more than 15 households. There are nine of them. All are
from different villages (four from Lopburi in the central region; two from Buriram and
three from Srisaket in the northeast). Table A.6 shows that the regression coefficient of
household beta is significantly positive for 5 of the 9 networks. For 2 of the 9 networks,
we however cannot reject the null hypothesis that the regression coefficient is equal to the
network’s average return (Networks 602 and 902 in Srisaket).
[Tables A.6]
Appendix C: Time-Varying Stochastic Discount Factor
To show that the consumption-wealth ratio summarizes the expectation of future returns,
Lettau and Ludvigson (2001a) start from the resource constraint in period t analogous to
what presented in Section 2 of this paper, Wt+1 = (1+ rM ,t+1 )(Wt − Ct ) , where Wt , Ct , and
rM ,t+1 are wealth, consumption, and market rate of return in period t. Following Campbell
and Mankiw (1989), the log-linear approximation of this constraint yields
⎡∞
⎤
W −C
ct − wt ≈ Et ⎢ ∑ ρ ws (rM ,t+s − Δct+s ) ⎥ , where ρW =
or the steady-state investment to
W
⎣ s=1
⎦
wealth ratio. Define cayt = ct − wt = ct − ω at − (1− ω )yt , where ω is the share of physical
wealth in total wealth. Since we do not observe the share of non-human wealth, ω, we
cannot directly compute the log consumption to wealth ratio, cayt . Instead, we follow
! = c* − ω
" a* − θ# y* − δ# ,
Lettau and Ludvigson (2001a) and obtain the value of cayt from cay
t
t
t
t
where the starred variables are the observed quantities from our data and the hatted
values are the estimated coefficients from the township time-series regression
ct* = δ + ω at* + θ yt* + ε t .
Appendix D: Risk-Adjust Return
[Table A.7]
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Figure 1 Risk and Return: Township as Market

Figure 2 Histograms of Rate of Return on Assets,
Unadjusted and Adjusted for Risk
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Remarks Unit of observation is household. ROA is the annualized
monthly rate of return on asset in percentage. ROA adjusted for risk is the
rate of return adjusted for both aggregate and idiosyncratic components of
the total risk faced by the households.

Figure 3 Scatter Plots Aggregate Risk Premium and
Idiosyncratic Risk Premium

Remarks Unit of observation is household. The observations are from all
of the four townships. Aggregate risk premium is computed from equation
(14b) while idiosyncratic risk premium is computed from equation (15b),
both using estimates from Table 8. The premia are presented in annualized
monthly percentage return.

Idiosyncratic Risk Premium (%)

Remarks Unit of observation is household. There are 129 households in
Chachoengsao, 140 in Lopburi, 131 in Buriram, and 141 in Srisaket. The
fitted lines correspond to regression results presented in Columns (1)-(4)
in Table 1.
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Table 1 Risk and Return Regressions: Township as Market
Dependent Variable:

Household’s Mean Return on Assets
Panel A: Constant Beta

Region:
Central
Township (Province): Chachoengsao
Lopburi
(1)
(2)
Beta
2.135***
2.465***
(0)
(1)
Constant
-0.535
-0.503
(0.412)
(0.561)
Observations
129
140
R-squared
0.467
0.210
Township Returns:
Monthly Average
1.68
2.49
Standard Deviation
0.07
0.10

Northeast
Buriram
Srisaket
(3)
(4)
0.432
2.335***
(0)
(1)
-0.122
-0.847
(0.364)
(0.668)
131
141
0.017
0.297
0.15
0.10

0.80
0.10

Panel B: Time-Varying Beta
Central
Northeast
Chachoengsao
Lopburi
Buriram
Srisaket
(5)
(6)
(7)
(8)
1.250***
2.307***
0.530**
1.888***
(0)
(0)
(0)
(0)
-0.325*
-0.631***
-0.782***
-1.114***
(0.176)
(0.235)
(0.162)
(0.304)
1,161
1,260
1,179
1,269
0.330
0.204
0.019
0.260
1.19
0.75

2.40
1.47

-0.07
0.54

1.04
0.75

Remarks For columns (1)-(4), unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted ROA on township’s
ROA over the 156 months from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the same
156 months. For columns (5)-(8), unit of observation is household-time window. Each time window consists of 60 months. The window shifts 12 months (1 year) at a
time. There are 9 moving windows in total for each household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted ROA on township’s ROA
in each corresponding time window. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the corresponding time window.
Robust standard errors corrected for generated regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table 2 Risk and Return Regressions with Human Capital and Time-Varying Stochastic Discount Factor: Township as Market
Dependent Variable:
Region:
Township (Province):

Household’s Mean Return on Assets
Central
Northeast
Central
Northeast
Chachoengsao Lopburi
Buriram
Srisaket
Chachoengsao Lopburi
Buriram
Srisaket
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Beta with respect to
1.242***
2.233***
0.564***
1.813***
1.094***
2.005***
0.392
1.893***
return on market physical capital (ra)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
0.00177
0.0217
-0.0524
0.149
-0.00542
0.0375
-0.0310
0.179
return on market human capital (rh)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
-0.00441
0.00246
0.0333
0.0789
residual log consumption (cay)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
-0.00533
-0.0304
-0.131
-0.101
the interaction cay*ra
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
0.00134
-0.000574
0.0109
-0.0130
the interaction cay*rh
(0)
(0)
(0)
(0)
Constant
-0.307*
-0.584**
-0.757***
-1.080***
-0.156
-0.464**
-0.589***
-1.164***
(0.176)
(0.232)
(0.164)
(0.310)
(0.178)
(0.223)
(0.162)
(0.268)
Observations
1,161
1,260
1,179
1,269
1,161
1,260
1,179
1,269
R-squared
0.329
0.203
0.021
0.270
0.315
0.203
0.049
0.306
Remarks Unit of observation is household-time window. For Columns (1)-(4), beta’s are computed from a multivariate time-series regression of household’s
monthly adjusted ROA on township’s monthly return on market physical capital (ra) and township’s return on human capital (ry), which is proxied by the
monthly growth rate of township’s total labor income. Regressions are performed on moving windows of 60 months. The window then shifts 12 months (1 year)
at a time and there are 9 moving windows in total for each household. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA
over the corresponding time window. For Columns (5)-(8), similar analysis is performed, with additional explanatory variables. Residual log consumption is the
residual computed from time-series regression of township’s monthly log food consumption on township’s total physical asset at the beginning of the month and
township’s total labor income during that month. Interaction terms are then defined accordingly. Robust standard errors corrected for generated regressors
(Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table 3 Decomposition of Risk and Risk Premium (Median Households by Province)
Region:
Township (Province):

Central
p25

Chachoengsao
p50
p75

Northeast
p25

Lopburi
p50

p75

p25

Buriram
p50

p75

p25

Srisaket
p50

16.0%
98.2%

11.1%
43.8%

34.1%
65.9%

56.2%
88.9%

-5.6%
152.8%

46.1%
13.3%

71.2%
28.8%

86.7%
53.9%

26.6%
87.1%

31.1%
40.9%

45.0%
55.0%

59.1%
68.9%

64.6%
147.0%

66.7%
9.1%

80.5%
19.5%

90.9%
33.3%

p75

Panel A: Baseline Specification

Aggregate Risk
Idiosyncratic Risk

0.3%
93.9%

1.9%
98.1%

6.1%
99.7%

0.5%
92.3%

A.1: Decomposition of Risk (Variance)
2.4%
7.7%
1.8%
6.0%
97.6%
99.5%
84.0%
94.0%

Aggregate Risk
Idiosyncratic Risk

54.6%
4.7%

78.4%
21.6%

95.3%
45.4%

11.3%
41.7%

A.2: Decomposition of Risk Premium
38.5%
58.3%
-52.8%
-18.7%
61.5%
88.7%
105.6%
118.7%

Panel B: Robustness Specification

Aggregate Risk
Idiosyncratic Risk

11.0%
77.4%

15.1%
84.9%

22.6%
89.0%

8.4%
80.2%

B.1: Decomposition of Risk (Variance)
12.0%
19.8%
12.9%
20.3%
88.0%
91.6%
73.4%
79.7%

Aggregate Risk
Idiosyncratic Risk

43.4%
6.3%

67.4%
32.6%

93.7%
56.6%

-2.2%
21.2%

B.2: Decomposition of Risk Premium
45.1%
78.8%
-47.0%
11.6%
54.9%
102.2%
35.4%
88.4%

Number of Observations
129
129
129
140
140
140
131
131
131
141
141
141
Remarks Unit of observation is household. Panel A presents the results from a baseline specification, as shown in equation (8), using the empirical results from
Columns (1)-(4) of Table 1. Panel B presents the results from a full robustness specification, as shown in equation (10), using the empirical results from Columns
(5)-(8) of Table 2. The numbers for each household are the average across estimates from nine different time-shifting windows.
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Table 4 Aggregate Risk, Idiosyncratic Risk, and Rate of Return: Township as Market
Panel A: Baseline Specification
Panel B: Robustness Specification
Household’s Mean ROA
Household’s Mean ROA
Central
Northeast
Central
Northeast
Chachoengsao Lopburi
Buriram
Srisaket
Chachoengsao Lopburi
Buriram
Srisaket
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Beta with respect to
0.903***
1.518***
-0.181
1.334***
0.487***
1.105***
0.0137
1.331***
return on market physical capital (ra)
(0.311)
(0.305)
(0.349)
(0.354)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
0.00598
0.06
-0.0411
0.0799
return on market human capital (rh)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
-0.0117
-0.00401
0.0106
0.0376
residual log consumption (cay)
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
-0.0117
0.0245
-0.0686
-0.0560
the interaction cay*ra
(0)
(0)
(0)
(0)
Beta with respect to
-0.00166
-0.000644
0.00392
-0.0127
the interaction cay*rh
(0)
(0)
(0)
(0)
Sigma
0.216***
0.184***
0.131***
0.205***
0.00428*** 0.00467*** 0.00389***
0.00367***
(0.0499)
(0.0362)
(0.0432)
(0.0361)
(0.000689)
(0.000400) (0.000435)
(0.000296)
Constant
-1.999***
-3.132*** -1.576*** -2.745***
-0.489***
-1.535*** -1.356***
-1.491***
(0.433)
(0.695)
(0.509)
(0.589)
(0.171)
(0.214)
(0.151)
(0.237)
Observations
129
140
131
141
1,161
1,260
1,179
1,269
R-squared
0.558
0.280
0.114
0.459
0.433
0.330
0.196
0.446
Remarks Unit of observation is household-time window. Beta’s are computed from a multivariate time-series regression of household’s monthly adjusted ROA
on township’s monthly return on market physical capital (ra) and township’s return on human capital (rh), and township’s residual log consumption (cay).
Township’s return on human capital (ry) is proxied by the monthly growth rate of township’s total labor income. Township’s residual log consumption is the
residual computed from time-series regression of township’s monthly log food consumption on township’s total physical asset at the beginning of the month and
township’s total labor income during that month. Interaction terms are then defined accordingly. Sigma is the variance of error terms from regressions used to
estimate beta’s for each household-time window. Robust standard errors corrected for generated regressors are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1.
Dependent Variable:
Region:
Township (Province):
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Table 5 Idiosyncratic Income, Consumption, Gift, and Lending
Net Gift Outflow
Consumption
Plus Net Lending
Idiosyncratic Income
13.02***
27.67***
40.66***
4.857**
(4.795)
(7.507)
(9.000)
(2.081)
Province-Month Fixed Effects
Yes
Yes
Yes
Yes
Household Fixed Effects
Yes
Yes
Yes
Yes
Observations
81,664
81,712
81,664
81,712
R-squared
0.011
0.009
0.009
0.014
Number of Households
541
541
541
541
Remarks: Unit of observation is household-month. Net gift outflow is defined as gift outflow minus gift inflow. Net
lending is defined as lending minus borrowing. Robust standard errors are in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Dependent Variable:

Net Gift Outflow

Net Lending

1
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Table 6 Determinants of Rate of Returns and Risks
Region
Province

Central
Northeast
Chachoengsao Lopburi
Buriram
Srisaket
Panel A: Simple Rate of Return
Total Initial Wealth
-0.0140**
0.534***
-0.594**
-2.149***
(0.00694)
(0.0791)
(0.255)
(0.323)
Household Size
-0.0868
-0.729***
-0.0651
-0.144
(0.177)
(0.249)
(0.169)
(0.228)
Age of Household Head
-0.0417**
0.00155
0.00627
0.00231
(0.0201)
(0.0211)
(0.0142)
(0.0209)
Education of Household Head
-0.115
-0.469***
0.128
-0.492***
(0.136)
(0.120)
(0.0823)
(0.133)
Household Head Gender (Male=1)
0.590
-0.597
-0.997**
1.710***
(0.444)
(0.510)
(0.415)
(0.510)
Constant
4.434**
4.472**
0.101
4.636***
(1.815)
(1.766)
(1.103)
(1.791)
R-squared
0.014
0.078
0.022
0.084

Central
Northeast
Chachoengsao
Lopburi
Buriram
Srisaket
Panel B: Risk-Adjusted Rate of Return
0.0287***
0.711***
-0.323
-0.109
(0.00806)
(0.0691)
(0.262)
(0.192)
0.182
-0.872***
-0.239
-0.577***
(0.123)
(0.205)
(0.146)
(0.166)
0.0217
0.0338*
0.0257**
0.0550***
(0.0133)
(0.0174)
(0.0125)
(0.0148)
0.209*
-0.368***
0.0896
-0.252**
(0.108)
(0.106)
(0.0746)
(0.108)
-1.580***
-0.291
-0.685*
-0.0355
(0.345)
(0.369)
(0.386)
(0.401)
-2.320*
-0.815
-1.911**
-2.299*
(1.204)
(1.494)
(0.964)
(1.233)
0.026
0.128
0.027
0.080

Panel C: Aggregate Risk
Panel D: Idiosyncratic Risk
-0.0261***
-0.00532
-0.178***
-0.831***
-6.902***
-34.73***
-68.39***
-239.2***
(0.00397)
(0.0148)
(0.0572)
(0.0935)
(1.087)
(7.917)
(17.98)
(35.16)
Household Size
-0.141**
0.0543
0.0622
0.224***
-51.43***
23.16
43.24**
27.56
(0.0695)
(0.0491)
(0.0444)
(0.0526)
(19.67)
(17.68)
(18.51)
(26.59)
Age of Household Head
-0.0482***
-0.0152***
-0.00635
-0.0115**
-9.930***
-1.943
-4.848***
-9.827***
(0.0108)
(0.00479)
(0.00432)
(0.00540)
(2.391)
(1.529)
(1.549)
(2.270)
Education of Household Head
-0.266***
-0.0172
0.000534
-0.111***
-49.46***
-8.927
9.993
-21.49*
(0.0529)
(0.0158)
(0.0187)
(0.0225)
(10.47)
(5.995)
(6.210)
(11.86)
Household Head Gender (Male=1)
1.766***
0.0687
0.304***
0.789***
319.9***
-109.6
-63.05
153.8***
(0.212)
(0.122)
(0.0936)
(0.117)
(48.73)
(77.08)
(46.39)
(58.81)
Constant
4.888***
1.574***
0.847***
2.326***
1,081***
648.4***
505.1***
1,038***
(0.918)
(0.366)
(0.313)
(0.429)
(216.8)
(141.2)
(105.9)
(190.6)
R-squared
0.080
0.164
0.043
0.169
0.072
0.050
0.041
0.109
Observations
1,082
1,195
1,100
1,172
1,082
1,195
1,100
1,172
Remarks Unit of observation is household-round (shifting time window). For each household, beta and sigma are estimated from the regression in equation (6). Beta is
the regression coefficient with respect to aggregate return on physical assets (ra). Sigma is the variance of the error terms from the regression. Household size is the
number of household members aged 15-64. Age of household head was as of the end of December 1998. Initial wealth is in million baht. All regressions include village
fixed effects. Robust standard errors are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Total Initial Wealth
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Table A.1 Descriptive Statistics of Household Characteristics
Number of
Observations

25th

Percentiles
50th

75th

Number of
Observations
Central

25th

Percentiles
50th

75th

Region
Township (Province)
Chachoengsao
Lopburi
As of December 1998:
Household size
129
3.0
4.0
6.0
140
3.0
4.0
5.0
Male
129
1.0
2.0
3.0
140
1.0
2.0
3.0
Female
129
1.0
2.0
3.0
140
1.0
2.0
3.0
Male, age 15-64
129
1.0
1.0
2.0
140
1.0
1.0
2.0
Female, age 15-64
129
1.0
1.0
2.0
140
1.0
1.0
2.0
Average age
129
29.3
36.3
44.5
140
25.6
32.3
42.0
Maximum years of education
129
6.0
9.0
12.0
140
4.2
6.0
9.0
Total Assets (Baht)
129
380,465
1,109,228 3,636,334
140
336,056
1,074,082
2,387,329
156-Month Average (January 1999-December 2011):
Monthly Income (Baht)
129
7,561
13,696
23,637
140
5,836
10,486
20,765
Total Assets (Baht)
129
857,892
1,745,109 4,275,229
140
653,339
1,645,757
3,052,390
Fixed Assets (% of Total Assets)
129
37%
61%
80%
140
40%
59%
71%
Total Liability (Baht)
129
8,470
31,455
105,216
140
34,595
121,412
285,300
Liability to Asset Ratio
129
0%
2%
6%
140
4%
8%
16%
Region
Northeast
Township (Province)
Buriram
Srisaket
As of December 1998:
Household size
131
3.0
4.0
5.0
141
4.0
5.0
6.0
Male
131
1.0
2.0
3.0
141
2.0
2.0
3.0
Female
131
1.0
2.0
3.0
141
2.0
2.0
3.0
Male, age 15-64
131
1.0
1.0
2.0
141
1.0
1.0
2.0
Female, age 15-64
131
1.0
1.0
2.0
141
1.0
1.0
2.0
Average age
131
20.9
27.6
39.3
141
25.2
32.0
36.3
Maximum years of education
131
4.0
6.0
8.3
141
5.3
7.0
10.3
Total Assets (Baht)
131
356,201
572,491
947,314
141
156,313
387,634
881,455
156-Month Average (January 1999-December 2011):
Monthly Income (Baht)
131
2,073
3,677
5,584
141
2,160
3,672
5,276
Total Assets (Baht)
131
503,434
741,882
1,114,981
141
317,444
577,064
1,048,213
Fixed Assets (% of Total Assets)
131
39%
57%
69%
141
35%
63%
75%
Total Liability (Baht)
131
24,316
56,805
109,264
141
23,471
42,932
75,531
Liability to Asset Ratio
131
3%
8%
17%
141
4%
9%
17%
Remarks The unit of observations is household. Average age and maximum years of education across household members within a given household. Assets,
liabilities, and income are in nominal value. Fixed assets include equipment, machinery, building, and land.
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Table A.2 Revenue from Production Activities (% by Township)
Region:
Central
Northeast
Township (Province):
Chachoengsao
Lopburi
Buriram
Srisaket
Production Activities
Cultivation
13.2%
39.4%
13.5%
33.7%
Livestock
21.0%
22.8%
1.0%
1.1%
Fish and Shrimp
17.6%
0.0%
0.3%
1.6%
Non-farm Business
28.8%
19.7%
59.2%
28.6%
Wage Earning
18.4%
15.2%
22.6%
27.9%
Number of Sampled Households
129
140
131
141
Remarks The unit of observations is township. The percentage of revenue is the revenue of each production activity from all
households in our sample divided by the total revenue from all activities in the township. The revenues are computed from all of the
156 months (January 1999 to December 2011).

Table A.3 Descriptive Statistics of Networks in Village and Township
Region
Central
Northeast
Township (Province)
Chachoengsao
Lopburi
Buriram
Srisaket
Number of Observations
129
140
131
141
% of Households with relatives living in the same...
Village
50.4%
76.4%
80.9%
87.9%
Township
87.8%
88.4%
97.1%
94.0%
Remarks The unit of observation is household. Relatives are defined as parents of household head, parents of household head's
spouse, siblings of household head or of household head's spouse, or children of household head. Network variables are computed as
of August 1998 (the initial baseline survey, i.e. Month 0).
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Table A.4 Descriptive Statistics of Return on Assets: Quartiles by Township
Number of
Observations
Region:
Province (Township):
Mean
Standard Deviation
Coefficient of Variation

25th

Percentiles
50th

Number of
Observations

75th

25th

Percentiles
50th

75th

Central
129
129
129

Chachoengsao
-1.72
0.38
4.38
7.56
2.02
3.14

3.99
16.61
5.46

140
140
140

Lopburi
-1.67
1.46
10.16
16.51
3.27
4.65

4.53
24.77
8.85

Region:
Northeast
Province (Township):
Buriram
Srisaket
Mean
131
-1.32
0.28
1.56
141
0.21
1.99
4.29
Standard Deviation
131
8.38
13.92
22.59
141
10.16
16.78
26.87
Coefficient of Variation
131
4.03
8.70
17.48
141
4.03
5.92
11.52
Remarks Unit of observations is households. ROA is rate of return on household’s total asset, computed by household’s net income (net of
compensation to household labor) divided by household’s average total assets over the month. ROA is real return, adjusted by regional Consumer
Price Index from the Bank of Thailand, and reported in annualized percentage. Mean, standard deviation, and coefficient of variation of ROA are
computed from monthly ROA for each household over 156 months (January 1999 to December 2011). The percentiles are across households in
each township.
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Table A.5 Risk and Return Regressions: Village as Market
Dependent Variable:
Province:
Village:
Beta
Constant
Observations
R-squared
Village Returns:
Monthly Average
Standard Deviation
Province:
Village:
Beta
Constant
Observations
R-squared
Village Returns:
Monthly Average
Standard Deviation

Household’s Mean ROA
Chachoengsao

Lopburi

02
2.473***
(0)
-1.105
(0.899)
35
0.449

04
3.232***
(1)
-0.333
(0.756)
36
0.702

07
6.741***
(2)
-0.739
(0.821)
27
0.446

08
0.720
(1)
1.162
(0.984)
31
0.036

01
2.163
(4)
-0.827
(1.434)
34
0.012

03
3.185
(3)
0.312
(0.873)
29
0.126

04
4.399***
(1)
0.257
(0.572)
37
0.472

06
4.884***
(1)
-1.629
(1.503)
40
0.337

1.09
0.14

1.48
0.08

4.13
0.50

0.73
0.12

2.03
0.17

2.49
0.34

2.48
0.14

2.85
0.33

Buriram

Srisaket

02
0.827
(1)
-0.628
(0.417)
34
0.022

10
0.547
(2)
0.346
(1.197)
28
0.010

13
0.217
(1)
0.684
(0.831)
34
0.003

14
0.697
(1)
-0.541
(0.688)
35
0.014

01
2.759***
(1)
-2.407**
(1.172)
38
0.510

06
3.680***
(2)
-0.558
(1.661)
42
0.387

09
1.557**
(1)
0.735
(1.001)
39
0.114

10
1.902*
(1)
-1.748
(1.907)
22
0.149

-0.14
0.11

1.56
0.14

0.36
0.23

-0.52
0.17

-0.57
0.16

1.88
0.12

0.87
0.13

0.95
0.15

Remarks Unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household adjusted ROA on village ROA over the 156 months
from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the same 156 months. Standard
errors corrected for generated regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table A.6 Risk and Return Regressions: Network as Market
Dependent Variable:
Region:
Province:
Village:
Network:
Beta
Constant
Observations
R-squared
Network Returns:
Monthly Average
Standard Deviation
Region:
Province:
Village:
Network:
Beta
Constant
Observations
R-squared
Network Returns:
Monthly Average
Standard Deviation

Household’s Mean ROA
Central
Lopburi
03
04
03
06
3.265
7.366***
(4.033)
(2.383)
1.523
0.123
(1.244)
(0.865)
18
20
0.041
0.464

01
03
-3.088
(4.302)
0.433
(1.448)
16
0.012
2.03
0.20

2.46
0.41

2.52
0.13

06
01
5.189***
(0.881)
-1.655
(1.799)
33
0.345
2.85
0.35

Northeast
Buriram
13
03
1.373
(0.988)
-0.249
(0.694)
23
0.184

14
03
0.728
(1.046)
-0.460
(0.794)
27
0.015

01
03
2.842***
(0.722)
-2.205*
(1.226)
23
0.365

0.38
0.20

-0.52
0.16

-0.58
0.14

Srisaket
06
02
3.832**
(1.484)
-0.452
(1.845)
37
0.374
1.88
0.13

09
02
1.540**
(0.618)
0.554
(1.025)
36
0.134
0.87
0.13

Remarks Unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted
ROA on network’s ROA over the 156 months from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the
time-series average of household adjusted ROA over the same 156 months. Standard errors corrected for generated
regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table A.7 Descriptive Statistics of Household Alpha: Township as Market
Province

Central
Chachoengsao
Lopburi
Northeast
Buriram
Srisaket

Number of
Observations

Mean

129
140

1.90
1.37

6.51
6.31

1.14
-0.93

4.64
5.46

131
141

0.30
2.83

3.49
5.87

0.24
0.75

4.79
5.53

Percentiles
50th

75th

-1.72
-1.67

0.38
1.46

3.99
3.16

-1.32
0.21

0.28
1.99

1.39
4.29

Standard
Deviation Skewness Kurtosis
25th
Panel A: Return on Assets, Not Adjusted for Risks

Panel B: Return on Assets, Adjusted for Aggregate Risks
Central
Chachoengsao
Lopburi
Northeast
Buriram
Srisaket

129
140

0.68
0.28

5.52
5.81

0.44
-1.47

5.17
7.05

-1.75
-1.98

-0.15
1.00

2.59
3.16

131
141

-0.28
-0.11

3.60
4.84

-0.02
0.24

4.54
5.76

-1.94
-1.43

-0.27
-0.08

1.39
1.18

Panel C: Return on Assets, Adjusted for Aggregate and Idiosyncratic Risks
Central
Chachoengsao
129
-0.49
4.52
-0.305
6.09
-2.21
-0.42
1.469
Lopburi
140
-1.54
5.27
-1.87
8.12
-3.49
-0.12
1.493
Northeast
Buriram
131
-1.36
3.52
-0.73
4.38
-2.75
-0.75
0.54
Srisaket
141
-1.49
4.16
-0.677
5.70
-2.55
-0.72
0.313
Remarks Unit of observations is households. Panel A reports descriptive statistics of rate of return without adjusting for
any risk (but adjusted for household’s own labor). Panel B report rate of return adjusted for aggregate risks, where risk
premium is computed from market’s mean ROA (ra), market return on human capital (ry), residual consumption (cay),
and their interactions cay*ra and cay*rh, as defined in equation (24) in the text. Panel C report rate of return adjusted for
aggregate risks, where risk premium is computed from market’s mean ROA (ra), market return on human capital (ry),
residual consumption (cay), and their interactions cay*ra and cay*rh, as defined by equation (14b), as well as
idiosyncratic risk from sigma, as defined by equation (15b) in the text. For each household, the return in Panels B and C
is averaged across 9 shifting time windows. *** p<0.01.
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางรายชื่อนักวิจัยในตางประเทศที่จะเขารวมเครือขายนักวิจัยภายใตชุดโครงการพัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
1. Pierre-André Chiappori, E. Rowan and Barbara Steinschneider Professor of
Economics, Columbia University.
2. Fernando Alvarez, Professor of Economics, University of Chicago.
3. Stéphane Bonhomme, Professor of Economics, University of Chicago.
4. Nathaniel Hendren - Assistant Professor of Economics, Harvard University
5. Hiroyuki Yamada, Assistant Professor, Osaka University.
6. Krislert Samphantharak, Associate Professor of Economics, School of
International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego.
7. Victor Zhorin, Senior Research Associate, Computational Institute, University
of Chicago.
8. Juliano Assunção, Associate Professor of Economics, Pontificia Universidade
Catolica, Rio de Janeiro (PUC-Rio).
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดหัวขอวิจัยภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทย” ซึ่งพัฒนารวมกับ Professor Robert M. Townsend
1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real and
financial, saving for older age in theory and in practice. Regional comparison:
northeast vs central or rich vs poor households. Related are case studies of the
lives of Thai households, including debt management and other issues.
Including studies of aging population.
We use detailed income, balance sheet, and cash flow statements
constructed for households in a long monthly panel in an emerging market
economy, and some recent contributions in economic theory, to document and
better understand the factors underlying success in achieving upward mobility in the
distribution of net worth. Wealth inequality is decreasing over time, and many
households work their way out of poverty and lower wealth over the seven year
period. The accounts establish that, mechanically, this is largely due to savings rather
than incoming gifts and remittances. In turn, the growth of net worth can be
decomposed household by household into the savings rate and how productively
that savings is used, the return on assets (ROA). The latter plays the larger role. ROA
is, in turn, positively correlated with higher education of household members,
younger age of the head, and with a higher debt/asset ratio and lower initial wealth,
so it seems from cross-sections that the financial system is imperfectly channeling
resources to productive and poor households. Household fixed effects account for
the larger part of ROA, and this success is largely persistent, undercutting the story
that successful entrepreneurs are those that simply get lucky. Persistence does vary
across households, and in at least one province with much change and increasing
opportunities, ROA changes as households move over time to higher-return
occupations. But for those households with high and persistent ROA, the savings rate
is higher, consistent with some micro founded macro models with imperfect credit
markets. Indeed, high ROA households save by investing in their own enterprises and
adopt consistent financial strategies for smoothing fluctuations. More generally

178

growth of wealth, savings levels and/or rates are correlated with TFP and the
household fixed effects that are the larger part of ROA.
The financial lives of rural households in Thailand are quite varied. Many
households engage in production activities, while others are traditional wage earners.
Households spend this income very differently. Some consume regularly from their
own production, while other households have to make out-of-pocket expenditures
for their consumption. Likewise, there are both households with high saving rates and
households with high borrowing rates. Over time, wealth accumulation and growth
rates vary greatly across rural households. We have documented households which
see double-digit average annual growth of their wealth, whereas some households
have depleted their wealth dramatically. Income and wages from activities such as
production and labor are important sources of funds for a majority of households,
but a notable portion of the surveyed sample are quite reliant on gifts and
remittances. The differences observed in the financial lives of rural households are
also observed across provinces. The one commonality across this analysis is that the
lives of rural households are rarely simple. Differences within households – as each is
composed of members with distinct characteristics – and changes over time – as a
given household or its member changes behavior over time – make analysis even
more interesting.
2. The role of the village, or community, as an informal network of support and
assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not
credit. Viewing the village or community as a financial market and the theory of
portfolio diversification. The interaction of labor market with risk sharing.
Many risks are present in rural developing economies: illness, weather, the
sudden need to finance an investment opportunity, etc. Yet for many households in
rural developing economies, consumption and investment are insured against shortterm, idiosyncratic risks to a large extent, despite limited availability of formal
banking and insurance products. The importance of both kinship networks and
financial institutions in facilitating consumption smoothing and investment financing
has been demonstrated in many settings. Yet, while the importance of kinship
networks and financial access are each increasingly well-documented, the channels
through which these effects occur and the relationship between kinship networks
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and financial access are not well understood. We use unique data from rural Thai
households to examine this interplay.
We study risk and return of farm and non-farm business enterprises with
illiquid capital assets. Using data from a survey conducted in rural and semi-urban
villages in Thailand, we find a stark contrast between the quantity of risk, on the one
hand, and the impact of risk on risk premia, on the other. Although idiosyncratic risk
is by far the dominant factor in total risk, aggregate risk captures a much larger share
of total risk premia. The Thai households in the sample have extensive family
networks and engage actively in gifts and loans, making the economic environment in
these village economies with informal markets and institutions close to the outcome
of the standard capital asset pricing model even though there are not formal markets
and actively traded assets. Our results, using data from production side and rates of
return, are parallel to those in the consumption risk sharing literature. In particular,
gifts are shown to be a mechanism mitigating the impact of idiosyncratic risk. Our
framework and results have important policy implications: when inferring the degree
of financial constraints and possible targeting, and when inferring underling
productivity and possible misallocation, we need to consider not only the returns
but also risk and risk premia and how these can vary substantially across households
running businesses and across production sectors
3. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai
households and business in their financial strategies. The interaction among
government and private sector banks in the location of branches and
services.
The theory of the optimal allocation of risk and the Townsend Thai panel
data on financial transactions are used to assess the impact of the major formal and
informal financial institutions of an emerging market economy. We link financial
institution assessment to the actual impact on clients, rather than ratios and nonperforming loans.
One project is on the demand side. We derive both consumption and
investment equations from a common core theory with both risk and productive
activities. The empirical specification follows closely from this theory and allows
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both OLS and IV estimation. We thus quantify the consumption and investment
smoothing impact of financial institutions on households including those running
farms and small businesses We present a contract-based model of industrial
organization that allows us to consider in a unified way both different information
frictions (moral hazard, adverse selection, both) and a variety of market structures
(monopoly, imperfect competition, various strategic interactions).
Another project is on the supply side. Dynamic spatial competition models
offer a method for understanding geographic patterns of financial service provision
over time. By comparing simulations to actual data for spatially distinct markets, we
are able to identify how financial service providers make bank location and
expansion decisions. The motivating factor behind location decisions can be profit
maximization (as might be anticipated for commercial banks) or overall levels of
financial access (as might be anticipated for government development banks).
We generalize and combine to show how this method can be applied to the
spread of the banking industry in emerging market countries, emphasizing observed
transitions, namely the geographic locations of branches. Local collusive monopoly
organizations and Bertrand-like competitive environments in location and utility
space are considered alongside with frictions affecting the outcome, namely
provincial spatial costs and the information structure. Mixed environments with fully
informed local incumbents and entrants facing adverse selection are analyzed. Our
larger goal, beyond calibrated numerical examples, is to develop a framework with
an operational toolkit for empirical work.
4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash
management, insurance against long term disability, investment and long term
capital flows.
Thai households seem to be holding relatively large amounts of cash for
transaction purpose. We will use models and data to quantify this.
The head and principle income earner of a Thai household can suffer
disability and lose income for the rest of lives. We will exam and try to quantify
impacts of this.
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We are re looking again at the hypothesis that funds do not flow readily from
low to high return investment projects. We are looking at this within villages and
across villages, including regional flow of funds.
5. Local, regional and national development, the role of within country trade
and capital flows and quantification of welfare impact. he role of financial
deepening.
We disentangle the impact of real factors (movement in sectoral relative
prices) and financial factors (lower interest rates, more liberal credit/asset ratios) on
households running farm/business projects or providing wage labor in diverse, small
village economies that are open to trade and capital flows. To do so we proceed in
steps: create the village economic SNA and balance of payments accounts from
detailed balance sheets and income statements available from a comprehensive,
integrated survey; generate stylized facts on factor prices, factor intensities, financial
obstacles, and openness; construct a two-sector occupation choice/trade/financiallyconstrained open economy model around these facts; estimate/calibrate key
parameters and initial conditions of the model in diverse regions; simulate and judge
model performance against the data; and run some counterfactual exercises,
namely, freezing real or financial factors at their initial values and comparing to the
baseline simulations, or more radically, making the economies closed with respect to
trade, to capital flows, or to both. We find through these counterfactual modelbased exercises that the impact of real and financial factors can be heterogeneous
and large, generating both gains and losses and non-monotone impact across wealth
classes and occupations (even allowing for occupation shifts).
In a related project we are creating an economic model calibrated for
Thailand that predicts interregional flows of capital and labor.
6. ผลกระทบของปจจัยประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท (Effects of
Population Structure on Family Institution and Community in Rural Thailand)
ภาวะเจริญพันธุของประชากรไทยลดลงอยางตอเนื่องตลอดระยะ 30 - 40 ปที่ผานมา สงผล
ใหขนาดครอบครัวไทยโดยเฉลี่ยลดลงจาก 5.7 คนตอครอบครัวในป 2513 เหลือ 3.1 คนตอ
ครอบครัวในป 2553 โครงสรางครอบครัวและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางบุคคลในครอบครัวจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอสถาบันครอบครัว
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และชุ มชนในชนบท ซึ่ งจํ า เป นต องมี การศึกษาวิจัย เพื่อใหทราบขอเท็จ จริงของสถานการณ และ
ผลกระทบที่ ค รอบครั ว และชุ มชนในชนบทเผชิญ อยูตั้ง แตอ ดีตจนถึง ปจ จุ บัน รวมทั้งหาแนวทาง
บรรเทาและแกไขปญหา เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและกําหนดนโยบายและ
มาตรการสนับ สนุนครอบครัว และชุมชนในชนบท ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ สถานการณจริง
เพื่อใหสามารถสรางความอยูดีมีสุขใหกับครอบครัวและชุมชนในชนบทตามยุทธศาสตรของรางกรอบ
แนวคิดแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2559 - 2578 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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ภาคผนวก ง.

(สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจยั
ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย
ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ครั้งที่ 1/2558
ณ หองสวรรควาด อาคาร 2 ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
-----------------------------ผูเขารวมประชุม
1. Professor Dr. Robert Townsend
2. รศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5. ดร.ปติ ดิษยทัต
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ
6. ดร.อัจนา ไวความดี
อดีตรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
7. คุณรัจนา เนตรแสงทิพย
อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
8. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย
9. คุณศศิธร ศักดิ์จิรพาพงษ
เจาหนาที่บริหารโครงการ SRI Unit สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10. คุณพัชรินทร รักสัตย
เจาหนาที่บริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
11. คุณวาสิณี จันทรธร
นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
วาระที่ 1.

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

1.1 ความเปนมาของโครงการฯ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานกองทุนสนันสนุน
งานวิจัย (สกว.) ตกลงรวมมือในการสนับสนุนโครงการพัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย ซึ่งตอไปจะเรียกวา “โครงการรวมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทย” โดยไดรับความรวมมือดาน
วิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian Professor of Economics
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ณ มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา เศษรฐศาสาตรการเงินและการคลัง และ
เศรษฐศาสตรทฤษฎี ที่ศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลา 18 ป
โครงการรวมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทยประกอบดวย 2 สวน สวนแรก คือ โครงการฐานขอมูล
ระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสรตและสังคม โดยการพัฒนาฐานขอมูล Townsend
Thai Data ซึ่งเปนขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํารายเดือน (panels) ที่มีการเก็บอยางตอเนื่องและ
ยาวนานที่สุดในประเทศกําลังพัฒนา และเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการสากล สวนที่สอง คือ โครงการยอย
อื่นๆ ที่ใชฐานขอมูล Townsend Thai Data โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในชุด
โครงการดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ ฝายชุมชนและสังคม 1/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย” โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.
2553 ในการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการฯ ดังตอไปนี้
1. Professor Dr. Robert Townsend
ที่ปรึกษา
2. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ปรึกษา
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ปรึกษา
4. ดร.อัจนา ไวความดี
ประธานกรรมการ
5. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการ
6. ดร.ปติ ดิษยทัต
กรรมการ
7. ดร.อิศรา ศานติศาสน
กรรมการ
8. ดร.นิพนธ พัวพงศกร
กรรมการ
9. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย
กรรมการ
10. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
กรรมการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 รายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย” ซึ่งประกอบไปดวยโครงการที่เกี่ยวของ 4 โครงการ คือ
• โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม
• โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาตรและสังคม
• โครงการผลกระทบของปจจัยประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท
• โครงการการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพที่มีความไม
สมบูรณของตลาดการเงิน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
2.1 แนวทางการดํ า เนิ น งานและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกํากับ ทิศทางการวิจัย ชุ ด
โครงการ “พัฒ นาองค ค วามรู แ ละนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อนไทย” โดยมีบ ทบาทหน า ที่
ดังตอไปนี้
1. กํากับทิศทางการวิจัยประเด็นที่เกี่ยวของกับ ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย”
2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบายจากงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยไปใช
ประโยชนดานนโยบายอื่นๆ และใหคําแนะนําเพื่อผลักดันใหผลงานวิจัยเชิงนโยบายดังกลาวลง
ไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
3. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูล Townsend Thai Data
4. ให แนวทางในการดํา เนิน งานชุดโครงการ “พัฒ นาองคความรูเศรษฐกิจ และสังคมของ
ครัวเรือนไทย” ในภาพรวม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะมีวาระ 3 ป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
2.2 กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data
มติที่ประชุมเห็นควรวา ไมจําเปนตองจัดทําประกาศอยางเปนทางการเพื่อรับสมัครนักวิจัย แตให
คณะกรรมการฯ ทาบทามนักวิจัยที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และมีความสนใจเฉพาะดานเศรษฐศาสตร
เท า นั้ น (มุ ง เน น ไปที่ ก ลุ ม นั ก เศรษฐศาสตร รุ น ใหม ) โดยมี หั ว ข อ วิ จั ย ที่ ชุ ด โครงการฯ และ Professor
Townsend ไดใหความสําคัญเปนพิเศษ (แตไมจํากัดเพียงเทานี้) ดังตอไปนี้
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1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real
and financial assets, saving for older age in theory and in practice. Regional comparison:
northeast vs central or rich vs poor. Related are case studies of the lives of Thai
households, including debt management and other issues. Including studies of aging
population.
2. The role of the village, or community, as an informal network of support
and assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not credit.
Viewing the village or community as a financial market and the theory of portfolio
diversification.
3. The industrial organization of financial service providers and their use by
Thai households and business in their financial strategies. The interaction among government
and private sector banks in the location of branches and services.
4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash
management, insurance against long term disability, investment and long term capital flows.
5. Local, regional and national development, the role of within country trade
and capital flows and quantification of welfare impact. The role of financial deepening.
6. Aging society: effects of population structure on family institution and
community in rural Thailand.
นอกจากนี้ หากมีนักวิจัยดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานเศรษฐศาสตรที่สนใจจะใชขอมูล Townsend
Thai Data เพื่อยื่นขอเสนอโครงการ ทางคณะกรรมการฯ จะมีหนาที่ใหคําแนะนําและประสานงานสงตอไปยัง สกว.
เพื่อดําเนินการตอไป
2.3 การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
มติที่ประชุ มเห็ นควรใหมีการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจั ยของโครงการที่ดําเนินเสร็จ สมบูร ณ
ระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาตอยอดหรือขยายผลจาก
องคความรูที่ไดเพื่อนําไปสูการออกแบบนโยบายดานเศรษฐศาสตรและสังคม ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชนให
เปนระบบมากขึ้น โดยจะมีการเผยแพรผลการวิจัยของชุดโครงการฯ ผานเว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการ
เปนหลัก
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วาระที่ 3.

เรื่องอื่น ๆ
3.1 การประยุกต Townsend Thai Data กับ panel data อื่นๆ
มติที่ประชุมเห็นควรใหมีการรวบรวมขอมูล panel data ชุดอื่นๆ ดวย เพื่อนํามาประยุกตใชกับ
งานวิจัยที่อยูภายใตชุดโครงการซึ่งใช Townsend Thai Data เปนหลัก เพื่อผลักดันใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณคา
เชิงนโยบายและเศรษฐกิจโดยรวม
3.2 ระยะเวลาในการคัดเลือกนักวิจัย
ทางสํ า นั ก ประสานงานโครงการวิ จั ย เห็ น ว า ระยะเวลาในการคั ด เลื อ กนั ก วิ จั ย ที่ ต อ งผ า น
กระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ควรอยูภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตชุดโครงการ
ชุดแรกเริ่มดําเนินการ เพื่อใหนักวิจัยที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ สามารถนําเสนอหัวขอโครงการไป
พร อ มๆ กั น กั บ การนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งาน ราย 6 เดื อนแรกของชุ ดโครงการที่ ดําเนิน การไปแล ว (4
โครงการ)
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาววาสิณี จันทรธร)
ผูจัดทํารายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ
“พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 2 สกว. ชั้น 14
-----------------------------ผูเขารวมประชุม
1. ดร.อัจนา ไวความดี
2. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
3. คุณรัจนา เนตรแสงทิพย
4. ดร.ปติ ดิษยทัต
5. ดร.นิพนธ พัวพงศกร
6. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
7. คุณพัชรินทร รักสัตย
8. น.ส. ชุณหกาญจน ธนหิรัญโรจน
9. คุณวาสิณี จันทรธร

อดีตรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ
นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย
เจาหนาที่บริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สกว.
เจาหนาที่สนับสนุนโครงการ สกว.
นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ใหที่ประชุม

รับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3.

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 รายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย”
3.1.1 โครงการ “ฐานข อมู ลบั ญชี ครั วเรื อนเพื่ อการวิ จั ยด านเศรษฐศาสตร และสั งคม”
รับผิดชอบโดย ดร.นราพงศ ศรีวิศาล สนับสนุนโดย สกว.
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รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 ตั้งแต พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559
ผลการประเมิน
ความกาวหนาเปนไปตามแผนที่วางไว ซึ่งอาจมีความลาชาในบางขั้นตอน เชน การจัดทํา
ขอมูลเสริมในบางหมวด แตไมไดทําใหแผนงานหลักคลาดเคลื่อน สวนที่ตองเพิ่มเติมเปน
คําอธิบายในคูมือการใชงานในประเด็นที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางนักเศรษฐศาตร
และนักบัญชีในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหผูนําไปใช สามารถเลือกตัดสินใจไดวาจะนํา
ขอมูลไปใชอยางไร
3.1.2 โครงการ “การศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพที่มี
ความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” รับผิดชอบโดย อาชว ปวีณวัฒน สนับสนุนโดย สกว.
รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 ตั้งแต มกราคม 2558 – เมษายน 2559
ผลการประเมิน
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว รวมถึงมีความคืบหนาในสวนของผลลัพธอื่นๆ ดวย สวนที่ตอง
เพิ่มเติม คือ การประยุกตใชแบบจําลองในการวิเคราะหโจทยเชิงนโยบายใหมากขึ้น เชน
ผลกระทบของนโยบายตางๆ ผาน counterfactual analysis และพยายามเนนขอมูลเชิงลึก
จากแบบจําลอง
3.1.3 โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม” รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สนับสนุนโดย สกว. และ ธปท.
ทีมงานเก็บและบริหารขอมูล คุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร และทีมงาน TFRP
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
ความกาวหนาของโครงการฯ 6 เดือนที่ 1
- โครงการฯ ไดรับงบประมาณนับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 งวดที่ 1
จํานวน 5,749,000 บาท (6 เดือนที่ 1) และจะไดรับงบประมาณงวดที่ 2 จํานวน 5,751,000
บาท (6 เดือนที่ 2) ในเดือนถัดไป
- คาใชจายที่เกิดขึ้ นจริ งของโครงการฯ ใน 6 เดือนที่ 1 รวมทั้งสิ้น 5,749,998 บาท โดยมี
คาใชจายเดือนละ 958,333 บาท (เปนคาใชจายในภาคสนามทั้งหมด)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 รายงานการลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการเก็บขอมูลครัวเรือน ณ ศูนยวิจัยครอบครัว
ไทย อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย วันที่ 22 มีนาคม 2559
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ขอสังเกตและขอคิดเห็น
1. การจัดเก็บขอมูล, การ verify, การ clean, การ check ขอมูลมีระบบจัดการที่ดี มีโครงสรางการ
บริหารโครงการที่ดีเชื่อถือได
2. เจาหนาที่ภาคสนามเปนคนในพื้นที่ที่ไดรับการ Training ที่ดี มีความรู ความเขาใจ อยางถูกตอง
แมนยําเกี่ยวกับแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดจํานวนมาก มีความเปนมิตร คุนเคยกับพื้นที่ และมี
คุณลักษณะที่เขากับชาวบานไดเปนอยางดี ทําใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี
การเขาไปสังเกตการณระบบการสัมภาษณในวันนี้อาจจะยังไมสมบูรณตามที่คาดหวังเทาไหรนัก ซึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากไมใชสถานการณสัมภาษณจริง และมีบุคคลภายนอกไปรวมสังเกตการณหลายคน
ขอเสนอของ สกว.
1. โครงการควรเรงรัดใหมีการดําเนินการตอไปนี้ใหแลวเสร็จ หรือมีความกาวหนามากที่สุดภายใน 20 ป
ของโครงการ
1.1 อยากเห็นการ clean ขอมูล 20 ปที่มีการจัดเก็บมา และจัดการฐานขอมูลใหอยูใน
ลักษณะที่พรอมใช และทุกคนใชประโยชนไดในระยะยาว เปนขอมูลแบบ longitudinal
data 20 ป โดยเฉพาะฐานขอมูลจาก 31 modules ที่อาจจะสามารถดึงออกมาใน
แงมุมตางๆ ไดมากขึ้น และลึกขึ้น เชน เรื่องสุขภาพที่อาจตองเพิ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพใน
การวิเคราะหขอมูลที่ทํางานคลายกับ ดร.นราพงศกําลังทําอยู
1.2 การพัฒนา Information Technology ระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมในการจัดการ
ขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 การผลิตงานวิจัยที่ใชประโยชนจากฐานขอมูลใหไดมากที่สุด โดยโจทยวิจัยที่สามารถทํา
ได เชน พลวัตรเศรษฐกิจ สังคมของหมูบาน ชายแดน สุขภาพ Productivity เปนตน
1.4 การสรางนักวิจัยใหมๆ ที่มีศักยภาพในการวิเคราะหและสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ผลิตงานวิจัยได
1.5 การจัดเวทีคืนขอมูลสงชุมชน เมื่อโครงการมีอายุครบ 20 ป ในป 2017
2. ควรเตรียมแนวทางการทํางานหลังปที่ 20 เชน การทบทวนแบบสอบถาม ทบทวนรูปแบบเครื่องมือ
และวิธีในการเก็บขอมูล ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยี บริบทพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อ
แกไขปญหาเรื่องการหาบุคคลากรในการทํางาน
3. การจัดประชุมวิชาการครั้งใหญ เพื่อใหสาธารณะทราบวามีโครงการนี้อยู และมีประโยชนอยางไร ทุก
ฝายจะสามารถใชประโยชนจากขอมูลนี้ไดอยางไร หรือแมกระทั่งการนําเสนอเรื่องกระบวนการ
จัดเก็บ จัดทําฐานขอมูลที่มีร ะบบ นําเสนองานวิจัยที่ Professor Townsend ไดทํามา ซึ่งมี
Keyword สําคัญ เชน เรื่องหนี้สินครัวเรือน, Inclusiveness เปนตน โดยครั้งแรกอาจจะเปนการ
ประชุมนักวิชาการ/นักวิจัยจากสถาบันตางๆ กอน แลวคอยจัดงานวิชาการที่ Public มากขึ้น (เชน
จัดเวทีในขอ 1.5)
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4. การจัดทําคูมือ/ตําราเกี่ยวกับการเก็บขอมูล หรือแมกระทั่งการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํา
Survey Panel Data เพื่อถายทอดประสบการณ/บทเรียนอันยาวนานของทีมเก็บขอมูลใหนักวิชาการ
นักวิจัย นักศึกษา หรือผูสนใจไดศึกษา/เรียนรู
5. ควรจัดทําปายติดหนาสํานักงานเพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบวาเปนสํานักงานศูนยวิจัยครอบครัวไทย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4.

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

4.1 ขอเสนอโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ําเพื่อการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ป
2559 โดย คุณสมบัติ สกุนตะเสฐียร โครงการวิจัยครอบครัวไทย (โครงการตอเนื่อง)
- ผูรับผิดชอบโครงการ คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร ผูอํานวยการโครงการวิจัยครอบครัวไทย (โดยจะรับ
เงินผานทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งมี ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เปนที่ปรึกษาโครงการฯ)
- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560)
- โครงการนี้เปนการเก็บขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํารายเดือน (monthly micro data)
ตอเนื่องจาก Townsend Thai Data เพื่อพัฒนาฐานขอมูลใหมีขอมูลตอเนื่องและเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ โดย
โครงการจะดําเนินการเก็บขอมูลครัวเรือนแบบตัวอยางซ้ํารายเดือน จํานวนทั้งสิ้น 670 ครัวเรือน
- งบประมาณทั้งโครงการ ยังคงเปนงบประมาณตามสัญญาในปแรก (11.5 ลานบาท) แตมีการแยกตาม
หมวดคาใชจายดังนี้
1. คาตอบแทนนักวิจัย
349,500 บาท ตอเดือน
2. คาจาง
392,500 บาท ตอเดือน
3. คาใชสอย
189,000 บาท ตอเดือน
4. คาวัสดุ
13,000 บาท ตอเดือน
5. คาสาธารณูปโภค
14,000 บาท ตอเดือน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
958,000 บาท ตอเดือน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.2 ขอเสนอโครงการวิจัย “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซ้ําจากขอมูลภาวการณทํางานของประชากร”
โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย
- ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน
- งบประมาณทัง้ โครงการ 707,500 บาท
- โครงการนี้จะจัดทําฐานขอมูลภาวะการทํางานของประชากรแบบตัวอยางซ้ํา (panel data) จาก
ขอมูลการสํารวจแบบ cross-sectional ในแตละไตรมาส เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยไดใชประโยชนจาก
ขอมูลรายบุคคลแบบตัวอยางซ้ํา
- ผลการประเมินขอเสนอโครงการ ผูทรงฯ เห็นควรใหการสนับสนุน แตควรมี statistical summary
เพื่อเปรียบเทียบระหวาง full sample กับ panel sample และควรจะนําเสนอ error rate ของการ
เชื่อมโยงขอมูลในแตละรอบ เพื่อใหผูใชไดทราบถึงขอจํากัดของขอมูลที่สรางขึ้นอยางครบถวน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ขอเสนอโครงการวิจัย “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” โดย ดร.อนันต ภาวสุทธิไพศิฐ
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.อนันต ภาวสุทธิไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน
- งบประมาณทั้งโครงการ 556,600 บาท
- โครงการนี้จะศึกษาขอเท็จจริงและสถานการณของความยากจนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความ
ยากจนในชนบทในชวงเวลาของการสํารวจ เพื่อหาสาเหตุของการตกหรือกลับเขาไปสูความยากจน
ของครัวเรือนในชนบท และวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมที่สามารถออกจากความยากจนได
และกลุมที่ยังตกอยูภายใตความยากจน
- ผลการประเมิ น ข อ เสนอโครงการ ผู ท รงฯ เห็ น ควรให ก ารสนั บ สนุ น แต ค วรเพิ่ ม เติ ม ในส ว น
sensitivity analysis เพื่อวิเคราะหกลุมคนจนที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีคํานวณความยากจนในแตละรูปแบบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
ชุดโครงการฯ จะทาบทามนักวิจัยที่มีความสนใจเขารวมโครงการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี้ (อาจมีประเด็น
อื่นๆ เพิ่มเติม)
1. การปรับตัวและการลงทุนในภาคเกษตรของครัวเรือนไทย
2. ผลิตภาพ (productivity) ของครัวเรือนในภาคเกษตร
3. ผลกระทบของกองทุนการเงินชุมชน
4. พฤติกรรมการออมและการกูยืมของครัวเรือนไทยในชนบท
5. ประเด็นดานสุขภาพ (health) ของครัวเรือนไทยในชนบท
6. พลวัตของโครงสรางครอบครัว (family structure) ในชนบท และผลกระทบที่เกี่ยวของ
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7. The role of the village, or community, as an informal network of support and
assistance.
8. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai
households and business in their financial strategies.
ทางชุดโครงการฯ กําหนดระยะเวลาใหนักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการฯ แกชุดประสานงาน รอบแรก
ภายในเดือนตุลาคม นําเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน และทําสัญญาภายในเดือนธันวาคม และในรอบถัดไป
ใหยื่นขอเสนอโครงการฯ แกชุดประสานงานภายในเดือนเมษายน นําเสนอภายในเดือนพฤษภาคม และทํา
สัญญาภายในเดือนมิถุนายน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 กิจกรรมรอบถัดไปที่จะเกิดขึ้นภายใตชุดโครงการฯ คือ จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณและรายงาน
ความกาวหนาของโครงการยอย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยทางชุดประสานงานจะสงเรื่อง
เรียนเชิญเพื่อแจงใหทราบทั้ง steering committee และผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่สนใจ ไดเขารวมและแสดง
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอนักวิจัยและชุดโครงการฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาววาสิณี จันทรธร)
ผูจดรายงานการประชุม
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